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Bilaga 1 

Nämndens beslut om delegering 

 

Med stöd av 6 kap. 33 § kommunallagen och i förekommande fall 3 kap. 12 § andra 

stycket lagen om skydd mot olyckor beslutar nämnden att uppdra beslutanderätten i 

nedanstående ärenden till nedan angivna personer1. 

Beslut av delegat skall anmälas till nämndens nästkommande 

sammanträde. 

 

Lagrum  Ärende  Delegat  

5 kap. 2 § andra stycket,  

lag om skydd mot olyckor  

Förelägganden och förbud i 

tillsynsärenden  

Tjänsteman enligt 

nämndens förordnande  

3 kap. 4 § andra stycket,  

lag om skydd mot olyckor  

Medgivande för sotning på 

egen fastighet 

Tjänsteman enligt 

nämndens förordnande  

3 kap. 6 § andra stycket,  

lag om skydd mot olyckor  

Förelägganden och förbud i 

samband med 

brandskyddskontroll  

Skorstensfejartekniker2
 

 

3 kap. 1 § andra stycket,  

förordning om skydd mot 

olyckor  

Beslut om brandskydds-

kontroll i särskilda fall  

Tjänsteman enligt 

nämndens förordnande  

24 § förvaltningslagen  Avvisning av för sent in-

kommet överklagande  

Tjänsteman enligt 

nämndens förordnande  

 

_____________________ 
1 Av 6 kap. 38 § kommunallagen och 3 kap. 13 § lagen om skydd mot olyckor följer att 

räddningsnämnden, och således inte delegaten, ska besluta i ärenden som avser  

a) verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet  

b) framställan eller yttrande till fullmäktige  

c) yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 

överklagats  

d) ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt  

e) föreläggande eller förbud vid vite  

f) verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad  

 

2 Behörig att utföra brandskyddskontroll är den som avlagt examen som skorstensfejartekniker 

enligt 1 § förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor. Detsamma gäller den som 
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enligt äldre bestämmelser avlagt teknikerexamen för skorstensfejare, genomgått kurs 

förskorstensfejarmästare eller har avlagt mästarexamen för skorstensfejare, 14 § MSBFS 2014:6.   
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