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Kommunstyrelsens delegationsordning — revidering gällande
skorstensfejarmästare

INLEDNING

Från och med den 1 november  2018  har Sala och Heby kommun samma leverantör

av skorstensfejarmästare, Sala Sotningsdistrikt AB. Detta föranleder att

delegationsordningen i Heby och Sala justeras så att skorstensfejarmästaren har

samma förutsättningar när hen måste meddela förelägganden och förbud gällande

brandskyddskontroll i båda kommunerna.

Beredning

Skrivelse Revidering av delegationsordning per den 30 november  2018  Bilaga KS

2018  /  231 /1.

Delegationsordning per den 26 november  2018, Bilaga KS  2018/231/2.

Tommy Jansson, räddningschef/säkerhetschef har deltagit i handläggningen av

ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med delegationer rörande

skorstensfejarmästare i enlighet med Bilaga KS 201  8/231 /2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med delegationer rörande

skorstensfejarmästare i enlighet med Bilaga KS  2018/ 231/2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen

SKRIVELSE

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Från och med den  1  november  2018  har Sala och Heby kommun samma leverantör

av skorstensfejarmästare, Sala Sotningsdistrikt AB. Detta föranleder att

delegationsordningen i Heby och Sala justeras så att skorstensfejarmästaren har

samma förutsättningar när han måste meddela förelägganden och förbud gällande

brandskyddskontroll i båda kommunerna.

Räddningstjänsten har samtidigt sett över delegater och justerat utefter gällande

organisation.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY
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Tommy Jansson

räddningschef/säkerhetschef



Bilaga KS  2018/231/2

1(2)
2018—11-26

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY .Z—Ö [  (il/(bl?! l

Tommy Jansson

Kommunstyrelsen

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Räddningstjänsten Sala-Heby föreslår att delegationsordningen  justeras  enligt förslaget nedan.

Ärendegrupp Lagrum Delegat

7 RÄDDNINGSTIÄNST

Lag om brandfarliga och

explosiva varor

(2010:1011)

7.1 Förelägganden och förbudi 25 § 1  st Räddningschef
tillsynsärenden Operativ chef

Yttre befäl/Brandmästare

Brandinspektör

7.1 a Besluta om att föreläggande el— 25 § 2  och 3  st Ledningsutskottet
ler förbud får förenas med vite.

7.1  b  Vid brådskande fall, om någon 25 § 2  och 3  st Räddningschef

inte vidtar åtgärd enligt före- Operativ chef
läggande, besluta om att åt— Yttre befäl/Brandmästare
gärd sker av myndigheten på Brandinspektör

den försumliges bekostnad

7.2 Tillståndsprövning för explo— 16 § Räddningschef
siva varor Operativ chef

Yttre befäl/Brandmästare

Brandinspektör

7.3 Tillståndsprövning för 17§ Räddningschef
brandfarliga varor Operativ chef

Yttre befäl/Brandmästare

Brandinspektör

Lag om skydd mot olyckor

(2003:778)

7.4 Förelägganden och förbud i 5  kap 2 § 2 st Räddningschef
tillsynsärenden Operativ chef

Yttre befäl/Brand mästare

Brandinspektör
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7.5 Besluta om att föreläggande 5  kap 2 § 3  st Ledningsutskott
eller förbud får förenas med

vite.

7.5 a Vid brådskande fall, om nå— 5  kap 2 § 3  st Räddningschef
gon inte vidtar åtgärd enligt Operativ chef
föreläggande, besluta om att Yttre befäl/Brandmästare
åtgärd sker av myndigheten Brandinspektör

på den försumliges bekost-

nad.

7.6 Bevilja egensotning 3  kap 4§ Räddningschef
Operativ chef

Brandinspektör

7.7 Besluta att medge att en fastig- 3  kap 4  § 2  st Räddningschef
hetsägare får brandskydds- Operativ chef

kontroll och/eller sotning av Brandinspektör
annan skorstensfejarmästare

än den som kommunen har av—

tal med

7.8 Meddela erforderliga föreläg- 5  kap 2 § 2  st Skorstensfejarmästare
ganden och förbud med anled—
ning av brister, som konstate-

rats vid brandskyddskontroll.  3  kap 4  &
Sådana förelägganden eller

förbud får inte förenas med

vite.

Förordning om skydd mot

olyckor  (2003:789)

7.9 Medge undantag från eld— FSO 2  kap 7 § Räddningschef

ningsförbudet i Sala kommun Operativ chef

Yttre befäl/Brandmästare

Brandinspektör

7.10  Besluta om extra brand- 1:50 3  kap §  1 2  st Räddningschef
skyddskontroll i särskilda fall Operativ chef

Brandinspektör

7.11  Besluta om brandskyddskon— FSO 3  kap §  1 2st Räddningschef
troll i särskilda fall föranledd Operativ chef
av insats av ej ringa betydelse Brandinspektör

efter soteld

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY

Tommy ]ansson

räddningschef/säkerhetschef


