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RÄDDNINGSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 
 

Delegationsregler 
 

Allmänt 
 

 Genom delegering flyttas beslutanderätten från räddningsnämnden till 
delegaten, vilken träder i räddningsnämndens ställe. 

 
 Delegatens beslut utgör kommunalrättsligt ett räddningsnämndsbeslut. 
 
 Delegationsbeslut skall snarast anmälas till räddningsnämnden. 
 
 Beslut fattat av delegaten kan inte ändras av räddningsnämnden, men beslutet 

kan överklagas på samma sätt som om räddningsnämnden fattat det. 
 
 En delegat behöver inte använda sig av sin delegation utan kan överlåta 

beslutet till räddningsnämnden. 
 
 Räddningsnämnden kan när som helst återta en delegation. 
 
Bestämmelser i Kommunallagen 

 
 En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare, eller åt en 

anställd hos kommunen att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller 
en viss grupp av ärenden.  

 
 I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

 
a) ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
 
b) framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden med 
anledning av att beslut av räddningsnämnden i dess helhet har överklagats, 
 
c) ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, och 
 
d) vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

 
 Beslut som fattas med stöd av delegation, skall anmälas till räddningsnämnden, 

som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 
 
 Om räddningsnämnden uppdrar åt förvaltningschef inom nämndens 

verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt denne att i sin tur 
uppdra åt en anställd inom kommunen att besluta i stället (vidaredelegation). 
Sådana beslut skall anmälas till förvaltningschefen. 
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Delegationsordning 
 
Ärenden som delegeras till förvaltningschef, äger denne rätt att vidaredelegera.  
 
Jäv 
Av 6 kap 24 § kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han 
eller hon är jävig. 

 
Räddningstjänst och beredskap   
  Utöver bestämmelserna i Kommunal-

lagen får delegaten INTE besluta om 
ärenden som avser 
- vitesföreläggande och vitesförbud 
- verkställighet på den försumliges 
bekostnad 

1. Föreläggande i tillsynsärenden Förvaltningschef 
och räddningschef  

5 kap, 2 § andra stycket, Lag om skydd 
mot olyckor (LSO) 

2. Beslut om dispens/medgivande för 
fastighetsägare att utföra sotning på 
egen fastighet 

Förvaltningschef 
och räddningschef 

3 kap, 4 § andra stycket LSO 

3. Beslut om brandskyddskontroll i 
särskilda fall 

Förvaltningschef 
och räddningschef 

3 kap, 1 § andra stycket, Förordning 
om skydd mot olyckor (FSO) 

4. Föreläggande och förbud i 
samband med brandskyddskontroll 

Skorstensfejarmästa
re1) 

3 kap, 6 § andra stycket LSO 
1) Behörig att utföra brandskydds-
kontroll är den som har avlagt 
teknikerexamen enligt 25 § räddnings-
tjänstförordningen (1986:1107). 
Detsamma gäller den som enligt äldre 
bestämmelser har genomgått kurs för 
skorstensfejarmästare, eller har avlagt 
mästarexamen för skorstensfejar-
mästare, 14 § SRVFS 2003:11 

5. Föreläggande och förbud Förvaltningschef 
och räddningschef 

2 kap, 4 § och 5 kap, 2 § LSO 

6. Meddelande och föreskrifter om 
förbud, helt eller delvis, mot eldning 

Förvaltningschef 
och räddningschef 

2 kap, 7 § FSO 

7. Yttranden till Bygg- och 
miljönämnden 

Förvaltningschef 
och räddningschef 

- Plan- och bygglagstiftningen 
- 15 § Lagen, och 26 § Förordningen 
om brandfarliga och explosiva varor 

8. Föreläggande och förbud i 
tillsynsärenden i fråga om 
brandfarliga varor 

Förvaltningschef 
och räddningschef 

18 § första stycket, jämfört med 16 §, 
Lag om brandfarliga och explosiva 
varor 

9. Undantag från förbud att ha öppen 
eld 

Förvaltningschef 
och räddningschef 

13 och 24 §§, Förordningen om 
brandfarliga och explosiva varor  

10. Yttrande till 
Sprängämnesinspektionen eller 
Polismyndigheten 

Förvaltningschef 
och räddningschef 

27 §, Förordningen om brandfarliga 
och explosiva varor 

11. Yttrande till Polismyndigheten  Förvaltningschef 
och räddningschef 

Ordningslagen 
Brottsbalken 

12. Yttrande till Länsstyrelsen 
rörande tillstånd att driva vårdhem 

Förvaltningschef 
och räddningschef 

Socialtjänstlagen 

13. Yttrande till socialnämnden 
rörande 
serveringslokal/serveringstillstånd 

Förvaltningschef 
och räddningschef 

Alkohollagen 

14. Yttranden till övriga myndigheter Förvaltningschef 
och räddningschef 

Övrig lagstiftning 

 


