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Sammanfattning

Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) inom Malmö stad är resultatet av ett flerårigt
arbete var syfte är att för första gången vägleda hela stadens SBA-arbete utifrån ett och samma
styrdokument för att åstadkomma en tydlig och enhetlig struktur i staden samt ge stöd och vägledning till förvaltningar och helägda bolag.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen antar Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) inom Malmö stad.
Beslutsunderlag
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Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) inom Malmö Stad
Bilaga 1 Ordlista
Bilaga 2 Brandlistan
Bilaga 3 Delegeringsdokument SBA/brandskydd
Bilaga 4 Utbildnings- och övningsplan
Bilaga 5 Rutiner - exempel
Bilaga 6 Drift- och underhållsrutiner - exempel
Bilaga 7 Egenkontroll brandskydd
Bilaga 8 SBA dokumentation för HG - exempel

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-31
Kommunstyrelsen 2021-06-09
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2021-05-25

Samtliga nämnder och helägda bolag.
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Ärendet

Riktlinjen ska bidra till likvärdigt arbetssätt avseende SBA inom Malmö Stad så det sker så likartat som möjligt för att säkerställa en effektiv och skälig nivå, samt för att bidra till trygghet och
säkerhet för alla som verkar och vistas i stadens byggnader. Malmö stads målsättning med det
systematiska brandskyddsarbetet är att; ingen ska behöva komma till skada eller förolyckas i
Malmö Stads byggnader och verksamheter på grund av omständigheter eller händelser som vi i
staden borde kunnat förutse.
På en övergripande nivå ligger framtagen riktlinje i linje med kommunfullmäktiges långsiktiga
mål 6 ”En trygg stad” som beskrivs närmare i Malmö Stads budget samt med beslutad Trygghets
och säkerhetspolicy för Malmö Stad. Det är även viktigt att alla förvaltningar, helägda bolag och
verksamheter följer avsnittet gällande säkerhetsföreskrifterna enligt rådande villkor som ställs i
Malmö Stads kommunförsäkring.
För att uppfylla ovanstående har Malmö stad valt att följa vår tillsynsmyndighet Räddningstjänsten Syds vägledning kring SBA. med de sju stegen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ansvar
Organisation
Utbildning och Övning
Rutiner
Dokumentation byggnadstekniskt brandskydd
Drift- och underhåll
Kontroll och uppföljning.

Riktlinjen och bilagor har varit ute på remiss två gånger. Först till alla förvaltningar (ärende STK2018-410) och sedan på grund av förändringar i lagstiftningen på nytt 2021 där även de helägda
bolagen inkluderades i remissrundan (ärende STK-2021-306).
Utifrån inkomna yttranden har en handfull språkliga oklarheter och ordval förtydligats i riktlinje
och bilagor. Utöver mindre korrigeringar har följande tagits med i beaktning:
1. Ytterst ansvarig för SBA-arbetet är varje enskild nämnd, i riktlinjen är det nu förtydligat
att ansvaret via delegation från nämnden ligger hos förvaltningsdirektören.
2. Flera förvaltningar lyfter behovet av ett IT-system för hantering av SBA-arbetet. Upphandling av ett sådant system är tänkt som nästa steg och kommer utredas vidare av säkerhet och beredskapsenheten på stadskontoret.
3. Utbildningsplanen i bilaga 2 är ej tvingande utan syftar till att likrikta utbildning/utbildningsfrekvens inom området. Varje förvaltning bestämmer själva över sin
egen utbildningsplan.
4. SBA-samordnare och brandskyddskontrollant har inte något ekonomiskt ansvar, däremot fastslår riktlinjen att de behöver tillräckligt med ekonomiska resurser för att kunna
utföra sitt arbete. Hur de ekonomiska resurserna fördelas är en fråga internt hos respektive förvaltning.
Sammantaget är det stadskontorets bedömning att riktlinjen ger förutsättningar att bedriva ett
ändamålsenligt och likvärdigt SBA-arbete inom Malmö stads förvaltningar och bolag. Stadskontoret förordar således att kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjerna.
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Ansvariga
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Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

