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KS § 36/2014 Dnr 2014/40 179 

Policy för systematiskt brandskyddsarbete 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att för sin del anta policy för systematiskt 
brandskyddsarbete för Östra Smålands Kommunalteknikförbund. 

Ärendebeskrivning 

För att ta ett helhetsgrepp för de fastigheter som förvaltas av Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (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 finns 
följande i 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 rådande budget. 
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Förslaget lyder:  

 

”Brandskyddspolicy gällande fastigheter inom Hultsfreds kommun och 
Högsby kommun som förvaltas av Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund. 
 
Inom fastigheterna och de verksamheter som bedrivs är målsättningen hög 
för att förhindar uppkomst av brand. Vid eventuell brand ska det 
förebyggande arbetet varit så högt ställt att skada på person ej får 
förekomma. På egendom ska skada undvikas i möjligaste mån. 
 
För att uppnå dessa mål ska arbetet med vårt brandskydd vara systematiskt 
och innehålla följande dokument och arbetsrutiner: 
 
- Skriftlig redogörelse för brandskyddet (för de verksamheter som kräver   
   det) 
- Gränsdragningslista samt kontroll, uppföljning och egenkontroll 
- Brandskyddsorganisation 
- Byggnadstekniskt brandskydd 
- Riskvärdering för verksamheten 
- Utbildning och övning 
- Drifts- och underhållsinstruktioner (i separata pärmar) 
- Larmlista” 
 
Förbundsdirektionen för ÖSK beslutade § 2/2014-02-04 att lämna policy 
och dokument för yttrande till räddningstjänsterna i Hultsfred och Högsby. 
 
Under förutsättning att räddningstjänsterna inte hade något att erinra mot 
förslaget beslutade direktionen vidare att föreslå respektive kommunstyrelse 
att anta gemensam brandskyddspolicy så att ett systematiskt 
brandskyddsarbete kan drivas på ett funktionellt sätt.   

Beredning 

Förbundsdirektionen, Östra Smålands Kommunalteknikförbund § 2/2014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2014 
 
 
 


