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Orsa kommuns styrdokument
Nivå Riktningsdokument Ramdokument

Översikt lig Strategi
avgörande vägval för att nå målen
för Orsa kommun

Policy
Orsa kommuns hållning

Allmän Program
verksamheter och metoder i riktning
mot målen

Riktlinjer
rekommenderade sätt att agera

Detaljerad Handlingsplan
aktiviteter, tidsram och ansvar

Regler
absoluta gränser och ska-krav

Ur kommunens Rikt linje för Styrdokument, vad är en policy

Policyn anger kommunensövergripandeförhållningssätt till något. Den kan klargöra synen på till
exempel föreningsbidrag, inköp och upphandling eller personalförmåner. Policyn ger inte några fasta
regler, bara översiktliga principer som vägledning för bedömningar från fall till fall.

En policy ska geen princip att hålla sig till, ett sätt att se på en viss företeelse. En policy säger till
exempel hur kommunen ställer sig till konkurrensutsättning, föreningsbidrag, friskvård,
hemarbete, deltid etcetera. En policy ska vara kortfattad och övergripande.

Syftet med policyn
Denna policy ska beskriva det övergripande förhållningsättet till det systematiska
brandskyddsarbetet i Orsa kommun och dess bolag.

Systematiskt brandskyddsarbete
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 2 kap 2 § ska ägare och nyttjanderättshavare till
byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och
för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att
förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

För att uppfylla lagens krav samt skydda liv, hälsa och egendom ska ett systematiskt
brandskyddsarbete bedrivas i alla Orsa kommuns verksamheter och dess bolag.

Det systematiska brandskyddsarbetet ska harmonisera med Räddningsverkets allmänna råd SRVFS
2004:3 om systematiskt brandskyddsarbete. Arbetssättet ska ske så likartat som möjligt för att
säkerställa en rimlig kommunstandard som är igenkännande för alla medarbetare.

Det systematiska brandskyddsarbetet ska innehålla nedanstående delar.

Organisation och ansvar
Verksamhets- och brandskyddsbeskrivning samt ritning

Kontroll och underhåll

Utbildning och övning

Rutiner
Dokumentation och uppföljning
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Kommunstyrelsen, nämnder, förvaltnings- och bolagsledningar utövar ett aktivt ledarskap för det
systematiska brandskyddsarbetet. Det är tydligt var ansvaret ligger och hur olika ansvarsområden
och arbetsuppgifter för brandskyddet är delegerat. Kommunstyrelsen, nämnder, förvaltnings- och
bolagsledningar förväntas följa upp det systematiska brandskyddsarbetet.

Det systematiska brandskyddsarbetet ska vara väl känt hos alla medarbetare.

Policyn och det systematiska brandskyddsarbetets olika delar är konkretiserade i tillhörande
riktlinje.
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