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Revidering av deleg'ationsordning för kommunstyrelsen

I 2 kap 7 § förordningen  (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) framgår att

regeringen överlåtit rätten till kommunen och länsstyrelsen att meddela föreskrifter

som förbud mot eldning eller liknande förebyggande åtgärder mot brand.

Räddningstjänsten Sala-Heby har tillskrivit kommunstyrelsen om att anta nya

Föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus i Sala kommun samt

Rutin för beslut.

Detta medför även att delegationsordningen behöver kompletteras med nr 7.9 a, se

bilaga.

Förslag till beslut

att en ny punkt 7.9 a tillförs delegationsordningen,

7.9 a Meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus, upphäva förbud

mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.

RÄDDNINGSTIÄNSTEN SALA-HEBY

Tommy Jansson

räddningschef/säkerhetschef
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Ändrad delegationsordning

I  2  kap 7  §  förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) framgår att rege-

ringen överlåtit rätten till kommunen och länsstyrelsen att meddela föreskrifter som

förbud mot eldning eller liknande förebyggande åtgärdermot brand. Detta medför

att delegationsordningen behöver kompletteras med nr  13.6  a.

Nr Ärende

13. RÄDDNINGSTJÄNST

13.1 Beslut att medge att en fastighets-

agare utför eller later annan ut-

föra sotning på den egna fastig-

heten.

1312 Besluta att medge att en fastig-

hetsägare får brandskyddskon-

troll och/eller sotning av annan

skorstensfejarmästare än den

som kommunen har avtal med.

133 Föreläggande och förbud i tillsyn-

särenden

13.4 Besluta om extra brandskydds-

kontroll i särskilda fall

135 Besluta om brandskyddskontroll i
särskilda fall föranledd av insats

av ej ringa betydelse efter soteld

13.6 a Meddela föreskrifter om förbud
helt eller delvis mot eldning ut-

omhus samt om liknande före-

b ande åt ärder mot brand
13.6 b Medge undantag från eldningsför-

bud i Heby kommun

13.7 Föreläggande och förbud i tillsyn-

särenden,
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LSO 3:4 andra stycket

LSO 3:4 andra stycket

LSO  52  andra stycket

FSO 3:1 andra stycket

FSO 3:1 andra stycket
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Delegat

Räddningschef, operativ chef,

brandinspektör

Räddningschef, operativ chef,

brandinspektör

Räddningschef, operativ chef,

brandmästare/yttre befäl,

brandinspektör

Räddningschef, operativ chef,

brandinspektör

Räddningschef, operativ chef,

styrkeledare

Räddningschef

Operativ chef

Räddningschef, operativ chef,

brandmästare/yttre befäl,

Räddningschef, operativ chef,

brandmästare/yttre befäl,

brandinspektör

Tommy Jansson

Räddningschef/Säkerhetschef

tommy.jansson@sala.se

Direkt: 0224-74  78 82

?
l



&  SALA
KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

13.8 Tillståndsprövning för brandfar-
liga och explosiva varor

139 Meddela erforderliga föreläggan-
den och förbud med anledning av
brister, som konstaterats vid

brandskyddskontroll. Sådana fö-
relägganden eller förbud får inte
förenas med vite.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY

Tommy Jansson

räddningschef/ säkerhetschef

LBE 16-17 §§

LSO  5  kap 2  §  2 st 0ch3 kap 4§.
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Räddningschef, operativ chef,

brandmästare/yttre befäl,

brandinspektör

Skorstensfejarmästare


