
 

 

 
 

Beslut om avskrivning  
Delegationsbeslut 

Datum:  2020-11-26 
Ärendenr: 2020-000138  
Dnr: 2020/180 

Daniel Dluznowski 
Brandinspektör 
0224-74 78 63 
 

Nyttjanderättshavare 

Barn och Utbildning 

Box 304 

733 25 Sala  

Ägare 

Fastighetsenheten Sala 
kommun 
Box 304 
733 25 Sala  

Kund 

Fastighetsenheten Sala 
kommun 
Box 304 
733 25 Sala 

Objektsnamn 

Åby Skola  
Objektsnummer 

19A1-000116  
Objektsadress 

Assar Janssons väg 2   
Ort 

Sala  
Fastighetsbeteckning 

ÅBY 2:15   
Kommun 

Sala 
 

Närvarande ombud 

Anna Malmström, Anna-Carin Olsson, Hanna Hesslöw, 
Mikael Johansson, Hans Andersson  

Telefonnummer 

0224-748096 

Tillsynsdatum 

2020-11-04 
Avgift 

2477 kr. 
 
Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra 
anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt 
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Lagstiftarens 
tolkning är att detta uppfylls genom att ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) bedrivas. 5 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor stadgar att tillsynen av efterlevnaden av nämnda lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen utövas av 
kommunen inom kommunens område. Räddningstjänsten Sala-Heby utför dessa tillsyner. Vid tillsynen kontrolleras det systematiska 
brandskyddsarbetet enligt följande rubriker: ansvar, brandskyddsbeskrivning, drift och underhåll, handlingsplan vid brand, 
utbildning och övning samt uppföljning. Även ett stickprov av hur brandskyddet ser ut i byggnaden eller anläggningen görs vid 
tillsynen. 
 
Hantering av brandfarliga och explosiva varor skall ske i enlighet med de krav som ställs i lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor. Enligt 21 § i nämnda lag utövas tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt de föreskrifter och beslut som 
meddelats med stöd av lagen av tillståndsmyndigheten, inom sitt verksamhetsområde, i den kommun där hanteringen bedrivs. 
Räddningstjänsten Sala-Heby är tillståndsmyndig och utför därmed dessa tillsyner inom kommunens område. 
 

Räddningstjänsten Sala-Heby har genomfört en tillsyn på ovanstående objekt. 
Detta beslut avslutar ärendet. Eventuella synpunkter kan finnas under rubriken 
information nedan. 

 

 Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

 

 Tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
 
 

Tillsynsförrättare 

 
___________________________________ 
Daniel Dluznowski 

 



 

 

 

 

Information: 

Räddningstjänsten Sala-Heby har fattat beslut om att avskriva 

ärendet. 

Man har själva från verksamheten och fastighetsenheten satt upp en 

detaljerad åtgärdsplan på anmärkningarna vi kom fram till. Och man 
har redan vidtagit åtgärder.  

Därav beslutet.    

 

Hur beslutet överklagas 
Beslut enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor kan överklagas. Hur ni går till väga 

beskrivs nedan. 

 

 

Var beslutet överklagas 

Beslut skall skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Västmanlands län. Överklagandet skall 

dock skickas eller lämnas till Räddningstjänsten Sala-Heby, det skall alltså inte skickas till 

Länsstyrelsen i Västmanlands län.  

 

Adress: 

Räddningstjänsten Sala-Heby, Box 304, 733 25 Sala 

 

Hur överklagandet skall utformas 

I skrivelsen skall ni: 

 Ange vilket beslut ni överklagar, uppge diarienummer, beslutsdatum samt fastighets-

beteckning. 

 Redogöra för vad ni anser är felaktigt i beslutet och vad ni anser skall ändras.  

 

Tid för överklagande 

Räddningstjänsten Sala-Heby måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni 

fått del av beslutet. Har inte överklagandet kommit in i tid kan ert överklagande inte 

behandlas.  

 

Övrigt 

Er skrivelse skall undertecknas och namnteckning förtydligas. Uppge även adress och 

telefonnummer. Om skrivelse inte undertecknas av er själv utan av ombud skall fullmakt för 

ombudet bifogas.  

 

Om ni har handlingar som stöder er ståndpunkt skall detta skickas med i överklagan.  

 


