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 Policy för systematiskt brandskyddsarbete 
För att ta ett helhetsgrepp gällande fastigheter som förvaltas av ÖSK 
föreslås att en policy för systematiskt brandskydd antas av 
kommunstyrelserna i både Hultsfred och Högsby. 

Det systematiska brandskyddsarbetet innebär ett delat ansvar. En del där 
fastighetsägare har ansvar för den byggnadstekniska funktionen och att en 
skriftlig redogörelse för brandskyddet uppdateras och sänds till 
räddningstjänsten. En del där verksamheten har ansvar för att den egna 
verksamheten har en fungerande brandskyddsorganisation, att riskvärdera 
och göra egenkontroller samt genomföra utbildningar för den egna 
verksamheten. 

För att påvisa bakgrunden till det systematiska brandskyddsarbetet här ett 
utdrag ur Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) (LSO) kap 1, 1 §  
"Bestämmelser i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv 

och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala 

förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor." 

Åtgärder som kommer att krävas efter brandskyddstillsyn ska behandlas 
som det tidigare gjorts, det vill säga enligt budget. 

Förbundsdirektionen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 
beslutade 2014-02-04, § 2, att lämna policy och dokument för systematiskt 
brandskyddsarbete till räddningstjänsten i Hultsfred och Högsby för 
yttrande. 

Under förutsättning att räddningstjänsten i  Hultsfred och Högsby inte har 
något att erinra mot förslaget, beslutar förbundsdirektionen vidare att 
föreslå respektive kommunstyrelse att anta gemensam brandskyddspolicy 
så att ett systematiskt brandskyddsarbete kan drivas på ett funktionellt sätt.

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar den gemensamma brandskyddspolicyn, så att ett 
systematiskt brandskyddsarbete kan drivas på ett funktionellt sätt. 
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Beslutsunderlag 
Beslut ÖSK 2014-02-04, § 2 
Remissyttrande Hultsfred RTJ.pdf 
Brandskyddspolicy.pdf  

Beslutsmottagare 
ÖSK 
Räddningstjänsten i Högsby och Hultsfred 
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 Utredning för detaljplan, Ruda 18:93. 
Detaljplan, Ruda 18:93. 
Detaljplaneförslaget för fastigheten Ruda 18:93 med flera har efter 
granskningsskedet under perioden 30 december 2013 - 27 januari 2014 
antagits av myndighetsnämnden 2013-12-12, MN §109. 

Ärendebeskrivning 
För pågående barnomsorgsverksamhet (daghemmet Juvelernas hus) gällde 
fram till 2013-08-14 ett tillfälligt bygglov. Bygglovet har gått ut och kan 
inte förlängas. För att verksamheten inte ska behöva upphöra krävs därmed 
en detaljplaneändring. Planarbetets huvudsakliga syfte är således att 
anpassa gällande planbestämmelser till de verkliga förhållandena på 
platsen.  

Planförslaget behandlar även de till daghemmet angränsande fastigheterna 
Ruda 43:1 och Ruda 28:6. Fastigheten Ruda 43:1 och en stor del av 
fastigheten Ruda 28:6 är i dagsläget ej planlagda.  

Ett genomförande av planförslaget medför fastighetsrättsliga åtgärder dels 
på fastigheter som ingår i planområdet, men även på fastigheten Ruda 40:1 
som angränsar i öster. 

Upplysningar 
Sedan myndighetsnämnden beslöt om att anta planen 2014-02-06 har 
Länsstyrelsen meddelat Högsby kommun ett nytt beslut 2014-02-10 
avseende Byggnadsförbud vid allmänna vägar, LST Diarienr 258-7336-
2013. Med anledning av detta föreslås följande ändring i planhandlingarna 
utöver ändringarna som angetts i granskningsutlåtandet, dat 2014-02-06 
som legat till grund för myndighetsnämndens beslut.  

Planbestämmelsen p30 "I anslutning till riksväg 34 får byggnader inte 
placeras närmare körbanekant än 30 meter, utan länsstyrelsens tillstånd" 
införs i planhandlingarna istället för skrivelsen "Byggnader får inte placeras 
närmare än 30 meter till riksväg 34."  


