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Justering av kommunstyrelsens delegationsordning 
Räddningstjänsten kommer att anställa en brandinspektör varför 
delegationsordningen måste ändras så att även denna befattning omfattas. 
Ändringarna rör punkterna 7.1, 7.1 a, 7.2, 7.3 och 7.4. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att fastställa ovanstående justeringar i delegationsordningen. 

Virve Svedlund 
kommunjurist 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

6.4 - om tillståndshavaren gjort sig Handläggare 
skyldig till allvarliga eller 
upprepade överträdelser av de 
föreskrifter och villkor som 
gäller för färdtjänst 

6.5 Beslut om tillstånd till 4-7 §§Lag om Handläggare 
riksfärdtjänst riksfärdtjänst 

(1997:736) 

Beslut om att återkalla eller 9 § Lag om riksfärdtjänst 
begränsa tillstånd till 
riksfärdtjänst 

6.6 -om förutsättningarna för Handläggare 
tillstånd inte längre föreligger 

6.7 - om tillståndshavaren gjort sig Handläggare 
skyldig till allvarliga eller 
upprepade överträdelser av de 
föreskrifter och villkor som 
gäller för riksfärdtjänst 

6.8 skolskjuts enligt skollagen 10 kap 32 och 40§§, 11 KS ordförande Avslag 
(2010:800) och kommunala kap 31 och 39 §§, 19 kap Handläggare 
riktlinjer 

20§ 

7 Räddningstjänst 

Lag om brandfarliga och 
explosiva varor (2010:1011) 

7.1 Förelägganden och förbud i 25 §l st Räddningschef 
tillsynsärenden Stf räddningschef 

Insatsledare 
Brandinspektör 

7.1 a Besluta om att föreläggande 25 § 2 och 3 st Ledningsutskottet 
eller förbud får förenas med 
vite och i brådskande fall, om 
någon inte vidtar åtgärd enligt 
föreläggande, besluta om att 
åtgärd sker av myndigheten på 
den försumliges bekostnad 

7.2 Tillståndsprövning för 16 § Räddningschef 
explosiva varor Stf räddningschef 

Insatsledare 
Brandinspektör 

7.3 Tillståndsprövning för 17 § Räddningschef 
brandfarliga varor Stf räddningschef 

Insatsledare 
Brandinspektör 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

Lag om skydd mot olyckor 
(2003:778) 

7.4 Förelägganden och förbud i 5 kap 2 § 2 st Räddningschef 
tillsynsärenden Stf räddningschef 

Operativ chef 
Insatsledare 
Brandinspektör 

7.5 Besluta om att föreläggande 5 kap 2 § 3 st Ledningsutskott 
eller förbud får förenas med 
vite och i brådskande fall, om 
någon inte vidtar åtgärd enligt 
föreläggande, besluta om att 
åtgärd sker av myndigheten på 
den försumliges bekostnad. 

7.6 Bevilja egensotning 3 kap 4 § Räddningschef 
Stf räddningschef 

7.7 Meddela erforderliga före- 5 kap 2 § 2 st skorstensfejarmästare 
lägganden och förbud med 
anledning av brister, som 3 kap 4 § 
konstaterats vid brandskydds-
kontroll. Sådana förelägganden 
eller förbud får inte förenas 
med vite. 
Förordning om skydd mot 
olyckor (2003:786) 

7.8 Medge undantag från FSO 2 kap 7 § Räddningschef 
eldningsförbudet i Sala Stf räddningschef 
kommun Operativ chef 

8 Tekniska kontoret 

8.1 Yttrande över remisser från Enhetschef teknisk 
polisen, t ex i ärenden om service 
anordnande av offentlig 

Kontorschef tekniska 
tillställning och sammankomst 

kontoret 

8.2 Beslut om förordnande av Kontorschef tekniska 
parkeringsvakt kontoret 

Enhetschef 
samhällsteknisk enhet 

8.3 Beslut om avstängning av § 43 Lag om allmänna Kontorschef tekniska 
vattenförsörjning till en vattentjänster kontoret 
fastighet. 

Enhetschef 
ssamhällsteknisk enhet 
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