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RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Antaget av kommunstyrelsen/räddningsnämnden 2002-08-13, § 131
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Innehållsförteckning

Sid

Allmänt
Lag 2003:778 om skydd mot olyckor
2 kap 2 §
2 kap 3 §
3 kap 1 §
3 kap 4 §
5 kap 2 §
Lagen 1988:868 om brandfarliga och explosiva
varor
16 § 2 st
18 §
19 §
Förordningen 1988:1145 om brandfarliga och
explosiva varor
13-14 §§
24 § 2 st
26-27 §§
30 § 2 st
31 §
Förvaltningslagen 1986:223
24 §
27 §
Tryckfrihetsförordningen 1949:105
2 kap 14 §
Anmälan av delegationsbeslut
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Allmänt
Förteckning över ärenden inom räddningstjänsten som omfattas av
delegationsuppdrag enligt 6 kap 33 § kommunallagen (1991:900).
Samtliga ärendegrupper delegeras till räddningschef och ställföreträdande
räddningschef. Viss ärendetyp delegeras till Skorstensfejarmästare Sotarn på dal.
Delegationen avser inte befogenhet att avslå framställning eller avgöra ärende som
är av principiell natur eller i övrigt av större vikt.
Ärende där tjänsteman har givits beslutanderätten, får av delegaten, om ärendets
beskaffenhet anses påkalla detta, överlämnas till nämnden för avgörande.
I fråga om protokollsföring, protokollets innehåll och justering skall i tillämpliga delar
gälla vad kommunallagen föreskriver om nämnder. Beträffande jäv gäller
bestämmelserna i 6 kap. 25 - 26 §§ kommunallagen.
Samtliga beslut enligt nedan avser de ärenden där kommunstyrelsen är beslutande. I
vissa sammanhang är kommunstyrelsen p.g.a. sin roll som fastighetsägare/förvaltare
jävig att handlägga ärenden. Dessa handläggs av Dalslands miljönämnd eller annan
nämnd.
Räddningschefen ska i årsredovisningen avrapportera till kommunfullmäktige, hur
innevarande års uppdrag genomförts.
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Lag 2003:778 om skydd mot olyckor
Lagrum

Ärendetyp

Delegat

2 kap 2 §

Besluta när tillsynsRäddningschef
besök vid behov skall
utföras på byggnad eller
andra anläggningar

2 kap 3 §

Föra förteckning över
de anläggningar som
skall lämna skriftlig
redogörelse för
brandskyddet

Räddningschef

2 kap 3 §

Besluta när
anläggningar skall
lämna förnyad skriftlig
redovisning och/eller
när ny tillsyn ska
förrättas

Räddningschef

3 kap 1 §

Förrätta tillsyn
(Tillsynsförrättare)

Räddningschef

3 kap 4 §

Förrätta tillsyn för
kontroll och brandskydd
(tillsynsförrättare)

Skorstensfejarmästare

3 kap 4 §

Medge att en
Räddningschef
fastighetsägare utför
eller låter annan utföra
sotning på den egna
fastigheten

5 kap 2 §

Meddela föreläggande Räddningschef
eller förbud

5 kap 2 §

Meddela föreläggande Skorstensfejareller förbud
mästare

Ersättare

Räddningschef

Räddningschef
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Lagen 1988:868 om brandfarliga och explosiva varor
Lagrum

Ärendetyp

Delegat

16 § 2 st

På nämndens vägnar
utföra tillsyn

Räddningschef

18 §

Besluta om föreRäddningschef
läggande och förbud
som behövs i enskilda
fall, för att denna lag
eller föreskrifter eller
villkor som meddelats
med stöd av denna lag
skall efterlevas

19 §

Begäran om polishandräckning

Ersättare

Räddningschef

Förordning 1988:1145 om brandfarliga och explosiva varor
Lagrum

Ärendetyp

Delegat

13-14 §§

Besluta om undantag
från kravet på anslag

Räddningschef

24 § 2 st

Beslut om undantag
från förbud

Räddningschef

26-27 §§

På nämndens vägnar
lämna yttrande i
tillståndsärenden

Räddningschef

30 § 2 st

Besluta om försöksdrift

Räddningschef

31 §

Företräda nämnden
vid avsyning av
anordningar och
anläggningar

Räddningschef

Ersättare
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Förvaltningslagen 1986:223
Lagrum

Ärendetyp

Delegat

24 §

Besluta om
Räddningschef
avvisning av för sent
inkommet överklagande
av nämndens beslut

27 §

Besluta om omprövning Räddningschef
av uppenbart oriktiga
beslut som meddelats
på delegation

Ersättare

Tryckfrihetsförordningen 1949:105
Lagrum

Ärendetyp

2 kap 14 § Pröva begäran om
att lämna ut allmänna
handlingar avseende
räddningstjänsten

Delegat

Ersättare

Räddningschef

Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av delegationsbeslut skall göras till kommunstyrelsen minst en gång
per kvartal.
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