
Förklaringar

chefer

Företräda 

kommunen i 

domstol, avsnitt 

2.2

ordförande

Förkortningar
AL Alkohollagen

FHIFS
Folkhälsoinstitutets 

författningssamling

FL Förvaltningslagen

FSO
Förordningen om skydd 

mot olyckor

KF Kommunfullmäktige

KL Kommunallagen

LSO
Lagen om skydd mot 

olyckor

PBL Plan- och bygglagen

Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätt enligt följande.

Nummer Område Befogenhet Delegat

Lagrum (i 

förekomm

ande fall) 

samt 

annan 

notering

1
ALLMÄNT 

Ärenden så brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kan inväntas Ordförande
6 kap 39 § 

KL

2 ALLMÄNT Uppvaktningar Ordförande Kommunchef

3 ALLMÄNT Deltagande i kurser och konferenser för förtroendevalda Ordförande

4
ALLMÄNT 

Representation som inbegriper öl eller vin Ordförande
KF § 

13/2000

5 ALLMÄNT Övrig representation för förtroendevalda Ordförande
6 ALLMÄNT Övrig representation för medarbetare Kommunchef

7 ALLMÄNT Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen eller logotyp Ordförande

8

ALLMÄNT 

Yttranden till domstol i mål när delegationsbeslut har överklagats

Den som har fattat det 

överklagade delegations-

beslutet

9
ALLMÄNT 

Överklagande av dom när delegationsbeslut har upphävts eller ändrats Kommunstyrelsens presidium

10 ALLMÄNT Beslut om en allmän handling inte kan lämnas ut Kommunchef

11 ALLMÄNT Anta dokumenthanteringsplan Kommunchef

12 ALLMÄNT Redaktionella justeringar i dokumenthanteringsplan Arkivföreståndare

13
ALLMÄNT 

Gallring och bevarande av handlingar som inte omfattas av dokumenthanteringsplan Kanslichef 

14

ALLMÄNT 
Registrerads rättigheter i fråga om rättelse, radering, begränsning av behandling och 
överföring av personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet)

Kommunchef
Dataskydd

sförordnin

gen

15

ALLMÄNT 
Personuppgiftsbiträdesavtal utanför kommunstyrelsens organisation som behandlar 
personuppgifter för kommunstyrelsens räkning

Kommunchef
Dataskydd

sförordnin

gen

Antagen av kommunstyrelsen den 20 oktober 2020, § 81/2020

Delegationsordning för kommunstyrelsen 

Delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen nästkommande sammanträde. Där flera delegater anges gäller den delegerade beslutanderätten delegaterna var för sig.

Vid förhinder för ordförande i arbetsutskottet delegeras beslutanderätten till förste eller andre vice ordförande.

Syftet med delegation är att kommunstyrelsen ska avlastas ärenden av mer rutinartad karaktär och få möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt frågor av övergripande 

och principiell betydelse. Vidare är delegationen ett viktigt medel för att förbättra servicen och effektiviteten.  Delegation regleras och begränsas av  kommunallagen 6 kap. 36-

39 § . När det gäller begränsningar regleras dessa i kommunallagen 6 kap. 38 § och där förbjuds delegation i bland annat vissa ärenden som är av principiell eller strategisk 

betydelse. Delegat ska vid tveksamhet om delegationsförbud föreligger lämna ärendet till nämnden för prövning. Beslut fattat av delegat har samma rättsverkan som om det 

fattats av nämnden och kan överklagas.

Vid förhinder för ordförande i arbetsutskottet delegeras beslutanderätten till förste vice eller andre vice ordförande.

Ärenden där arbetsutskottet fattat beslut med stöd av delegerad beslutanderätt anmälas till kommunstyrelsen genom överlämnande av protokoll. 

Ärenden där ledamot eller tjänsteman hos kommunen fattat beslut med stöd av delegerad beslutanderätt ska löpande förtecknas och lämnas till kommunkansliet för anmälan 

till kommunstyrelsen. 

När beslutet är anmält i kommunstyrelsen noteras det i protokollet och därmed blir även delegationsbeslutet möjligt att överklaga när protokollet anslås.

Benämningen chefer  avser här kommunchef samt enhetschefer under kommunstyrelsen vilket inkluderar utvecklingschef, ekonomichef, personalchef, 

räddningschef, kultur- och fritidschef, servicechef, kanslichef, IT-chef och turism- och informationschef samt chef för Campus Hultsfred. Dessa har även 

möjlighet att i sin tur delegera beslutsfattandet.

Innebär rätt att vid över- och underdomstolar, exekutionssäten samt alla övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka Hultsfreds kommuns 

talan inom specificerat område och härvid framställa och bemöta ersättnings- eller ansvarsyrkanden, att jämväl inför skiljenämnder eller utom rätta vid alla 

tillfällen då kommunens rätt kan vara i fråga, densamma iakttaga och bevaka, att mottaga och kvittera alla kommunens i mellanhavandet tilldömda eller eljest 

tillkommande medel, saker, handlingar eller kommunen ställda försändelser samt att mottaga kallelser och delgivningar.



Nummer Område Befogenhet Delegat

Lagrum (i 

förekomm

ande fall) 

samt 

annan 

notering

16

ALLMÄNT 
Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan inför domstol, andra myndigheter 

samt vid förrättningar av skilda slag. Fullmakt får omfatta rätt att teckna förlikning.
Ordförande

17
EKONOMI OCH 

UPPHANDLING
Indrivning av fordringar Ekonomichef

18
EKONOMI OCH 

UPPHANDLING

Förlikning, träffa överenskommelse om avbetalningsplan för betalning av fordran, anta 
ackord och avvisa 

Ekonomichef

19
EKONOMI OCH 

UPPHANDLING

Träffa överenskommelse om avbetalningsplan för en längsta tid om 3 månader på 
fordran upp till 0,25 prisbasbelopp

Ekonomiassistenter

20
EKONOMI OCH 

UPPHANDLING
Avskrivning av fordran, för belopp upp till 1 prisbasbelopp Ekonomichef

21
EKONOMI OCH 

UPPHANDLING
Avskrivning av fordran, för belopp upp till 2 prisbasbelopp vid konkurs Ekonomichef

22
EKONOMI OCH 

UPPHANDLING

Anstånd med inbetalning avfordran för en längsta tid om tre månader på belopp upp till 

0,25 prisbasbelopp
Ekonomiassistenter

23
EKONOMI OCH 

UPPHANDLING

Anstånd med inbetalning av fordran för en längsta tid om tre månader på belopp upp till 

1,5 prisbasbelopp
Ekonomichef

24
EKONOMI OCH 

UPPHANDLING
Omfördelning av koncernens gemensamma kredit Ekonomichef

25
EKONOMI OCH 

UPPHANDLING
Placering av likvida medel och förvaltade fondmedel enligt av KF antagen finanspolicy Ekonomichef

26
EKONOMI OCH 

UPPHANDLING

Upptagande och omsättning av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som KF har 

fastställt
Ekonomichef

27
EKONOMI OCH 

UPPHANDLING
Tecknande av leasingavtal inom fastställd budget Ekonomichef

28
EKONOMI OCH 

UPPHANDLING
Prövning av om handkassa ska tillåtas inom en verksamhet Ekonomichef

29
EKONOMI OCH 

UPPHANDLING
Avyttring av lös egendom Ekonomichef

30
EKONOMI OCH 

UPPHANDLING
Försäkringsskydd (inte ärenden som kräver principiella ställningstaganden) Ekonomichef

31

EKONOMI OCH 

UPPHANDLING
Antagande av anbud och entreprenader rörande byggnads- och underhållsarbeten, gatu-, 

lednings- och liknande anläggningsarbeten inom ramen för fastställd budget
Arbetsutskottet

Starttillstå

nd ks § 

11/2015

32
EKONOMI OCH 

UPPHANDLING
Upphandling av inventarier, material och tjänster inom ramen för fastställd budget Budgetansvariga chefer

33
PERSONAL Bevilja annan ledighet än semester, vikariatsförordnande och kvarstående i anställning 

efter uppnådd pensionsålder för kommunchef
Kommunstyrelsens presidium

34
PERSONAL Anställning, avstängning, disciplin-påföljd, uppsägning eller avsked av förvaltningschef 

och annan personal direkt underställd kommunchef
Kommunchef

35
PERSONAL Lön eller andra förmåner för förvaltningschef och annan personal direkt underställd 

kommunchef
Kommunchef

36
PERSONAL Anställning, avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked av annan personal 

inom kommunstyrelsens förvaltningar
Respektive förvaltningschef

37
PERSONAL Anställning, avstängning, disciplin-påföljd, uppsägning eller avsked av annan personal 

inom kommunstyrelsens förvaltningar

Respektive chef på 

avdelningsnivå

38
PERSONAL

Lön eller andra förmåner för annan personal inom kommunstyrelsens förvaltningar
Respektive chef på 

avdelningsnivå

39
PERSONAL

Bevilja annan ledighet än semester,
Respektive chef på 

avdelningsnivå 

40
PERSONAL Övergripande frågor rörande förhållanden mellan kommunstyrelsen som arbetsgivare 

och dess arbetstagare
Arbetsutskottet

41 PERSONAL Ingå kollektivavtal Personalchef

42

PERSONAL
Slutligt avgöra kommunstyrelsens tolkning och tillämpning av bestämmelser rörande 

förhållandet mellan kommunstyrelsen som arbetsgivare och dess arbetstagare
Arbetsutskottet

43
PERSONAL Besluta ingå överenskommelser om tvisters lösande med belopp upp till två 

prisbasbelopp.
Personalchef

44
PERSONAL

Uppta, genomföra och avsluta löneöversyner med samtliga fackliga organisationer. Personalchef

45 PERSONAL Besluta ingå avtal om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Personalchef

46 PERSONAL Besluta ingå avtal om företagshälsovårdstjänster inom fastställd budget. Personalchef

47
PERSONAL

Bevilja ledigheter för fackliga uppdrag med stöd av Lagen om facklig förtroendeman. Personalchef

48

PERSONAL
Besluta ingå överenskommelser i samband med anställnings upphörande, med belopp 

upp till motsvarande 12 månadslöner. Sådant beslut sker görs av firmatecknare och 

förutsätter samråd med berörd förvaltnings- eller enhetschef.

Personalchef

49
PERSONAL Besluta om avgångspremie till anställd med 6 månadslöner efter framställan från 

förvaltnings- eller enhetschef.
Personalchef

50

PERSONAL Besluta om ersättning till anställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Beslut 

sker först efter förslag om utbetalningsuppdrag från Omställningsfonden som handlägger 

utbetalningen.

Personalchef

51
PERSONAL Avsluta anställning med stöd av Lagen om anställningsskydd för anställd som erhållit 

högst hel sjukersättning.
Personalchef
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52
PERSONAL

Bevilja särskild ålderspension inom ramen för av personalorganet angivna riktlinjer. Personalchef

53
PERSONAL Föra kommunstyrelsens talan i mål och ärende som rör förhållandet mellan 

kommunstyrelsen som arbetsgivare och dess arbetstagare
Personalchef

54 PERSONAL Bevilja förskott på lön till anställd om särskilda skäl anses föreligga Personalchef

55 PERSONAL Fastställande av arbetsår för kostpersonal Servicechefen

56

MARK OCH FASTIGHETER 

Ändringar som följer av avtal om upplåtelse av fastigheter till AB Hultsfreds bostäder

Ks § 

127/2019, 

fullmakt

57

MARK OCH FASTIGHETER Yttranden som fastighetsägare i ärenden om bygglov och i övrigt avgöra kommunen 

inställning i sådana frågor, om ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av 

större vikt

Kommunchef

58

MARK OCH FASTIGHETER 
Yttranden till tillsynsmyndighet som fastighetsägare eller innehavare av nyttjanderätt till 

fast egendom samt att i övrigt avgöra kommunen inställning i sådana frågor, om ärendet 

inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt

Kommunchef

59

MARK OCH FASTIGHETER Inom ramen för fastställd budget genomföra köp, byte, fastighetsreglering, expropriation 

eller inlösen enligt byggnadslagstiftningen intill ett högsta belopp i vart enskilt fall om 

600 000 kronor

Arbetsutskottet

60

MARK OCH FASTIGHETER 
Genom försäljning, byte eller fastighetsreglering avhända kommunens fastigheter eller 

fastighetsdelar till ett högsta belopp i vart enskilt fall om 600 000 kronor.
Arbetsutskottet

61

MARK OCH FASTIGHETER 
Ansöka om fastighetsförrättning och föra kommunens talan efter beslut som föranleder 

behov av fastighetsförrättning

Ks § 

127/2019 

fullmakt

62

MARK OCH FASTIGHETER 
Överlåta eller genom tomträtt upplåta mark för villabebyggelse inom detaljplanelagt 

område och till fastställt pris

Ks § 

127/2019 

fullmakt

63

MARK OCH FASTIGHETER 
Genom avtal eller tillämpning av plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen, 

anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra kommunen rätt till servitut, 

ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka till ändring eller 

upphävande av sålunda tillkommen rätt.

Ks § 

127/2019 

fullmakt

64

MARK OCH FASTIGHETER Genom avtal eller tillämpning av fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller 

ledningsrättslagen belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller 

nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till anläggning enligt fastställd detaljplan 

och medverka till ändring av eller upphävande av sålunda tillkommen rätt; allt utom vad 

avser elektrisk högspänningsledning ovan jord

Ks § 

127/2019 

fullmakt

65
MARK OCH FASTIGHETER Ingå avtal om försäljning av skogsprodukter upp till ett värde i vart enskilt fall om 10 

prisbasbelopp
Kommunchef

66

MARK OCH FASTIGHETER 

Ingå avtal om rivningshus upp till ett värde i vart enskilt fall om 10 prisbasbelopp

Ks § 

127/2019 

fullmakt

67

MARK OCH FASTIGHETER 
Ärenden om dödning, relaxation och postponering av inteckningar samt om utbyte av 

pantbrev och därmed jämförliga åtgärder

Ks § 

127/2019 

fullmakt

68

PLANFRÅGOR Yttranden till miljö- och byggnads-nämnd eller lantmäterimyndighet i ärenden om 

bygglov och fastighetsbildning, om ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av 

större vikt

Arbetsutskottet

69
PLANFRÅGOR Yttrande under samråd i ärenden om översiktsplan och detaljplan, där fullmäktige fattar 

beslut om antagande
Arbetsutskottet

70
PLANFRÅGOR Yttrande under samråd och granskning i ärenden om detaljplan, där miljö- 

och byggnadsnämnden fattar beslut om antagande
Arbetsutskottet

71
RÄDDNINGSTJÄNST

Yttranden till polisstyrelsen Räddningschef
Ordningsla

g BrB

72

RÄDDNINGSTJÄNST
Yttranden till tillståndsmyndigheter om tillstånd att bedriva verksamhet enligt skollagen, 

socialtjänstlagen och alkohollagen i frågor som rör brandsäkerhet och liknande
Räddningschef

73

RÄDDNINGSTJÄNST Yttranden till miljö- och byggnads-nämnden eller lantmäterimyndighet i ärenden om 

bygglov, tillsyn enligt PBL och fastighetsbildning i frågor som rör brandsäkerhet och 

liknande

Räddningschef

74
RÄDDNINGSTJÄNST Yttranden till annan myndighet med uppgifter som berör räddningstjänst, om ärendet 

inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt
Räddningschef

75

NÄRINGSLIV

Åtaganden för att främja allmän näringslivsutveckling, företagsetableringar och 

arbetskraftsrekrytering inom ramen för fastställd budget

Kommunchef för belopp upp 

till i vart enskilt fall på 3 

prisbasbelopp 

Arbetsutskottet för belopp 

därutöver

76

KULTUR OCH FRITID

Beslut kopplade till tillsynsansvar för vissa lotterier Kultur- och fritidschef

6 kap 9 § 

och 18 kap 

1 § 

spellagen

77

KULTUR OCH FRITID

Förordnande av kontrollant för lotterier inom det kommunala tillsynsansvaret Kultur- och fritidschef

6 kap 9 § 

och 18 kap 

10 § 

spellagen
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78

KULTUR OCH FRITID

Besluta om arvode för kontrollant av lotterier Kultur- och fritidschef

18 kap 10 

§ 

spellagen

79
KULTUR OCH FRITID Upplåtelse för kultur- och fritidsändamål av lokaler och anläggningar inom 

kommunstyrelsens ansvarsområden
Kultur- och fritidschef

80

KULTUR OCH FRITID
Prövning av tillfällig rabatt på fastställda avgifter för att nyttja lokaler för kultur- och 

fritidsändamål av lokaler och anläggningar inom kommunstyrelsens ansvarsområden
Kultur- och fritidschef

81
KULTUR OCH FRITID Beslut om öppettider för kultur- och fritidsändamål i lokaler och anläggningar inom 

kommunstyrelsens ansvarsområden
Kultur- och fritidschef

82 KULTUR OCH FRITID Beslut om tillfälliga ändringar i öppettider för bibliotek Bibliotekschef

83 KULTUR OCH FRITID Bidrag till föreningar och studieförbund i enlighet med fastställda regler Kultur- och fritidschef

84
KULTUR OCH FRITID Ställningstagande till uppvaktning vid föreningars jubileumsfiranden och utdelning av 

minnesplaketter
Kultur- och fritidschef

85 KULTUR OCH FRITID Tillfälliga avsteg från förseningsavgifter vid bibliotekslån Bibliotekschef

86

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING
Ändring av tidigare meddelat serveringstillstånd inklusive utökning av serveringstid inom 

normaltid
Inspektör alkohollagen

8 kap 2 § 

AL

87

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och till slutna sällskap Inspektör alkohollagen
8 kap 2 § 

AL

88

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING Godkännande av lokal för tidigare meddelat serveringstillstånd för cateringsverksamhet Inspektör alkohollagen
8 kap 4 § 

AL

89

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING Tillfälligt tillstånd för provsmakning riktad till allmänheten Inspektör alkohollagen
8 kap 6 § 

AL

90

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING
Avgiftsbefrielse för föreningar som äger och driver samlingslokaler, hembygdsföreningar 

som genomför arrangemang i egna lokaler, samhällsföreningar/ lokala 

aktivitetsföreningar om syftet med aktiviteterna är att utveckla föreningsverksamheten 

och om arrangemangen är av mindre karaktär

Inspektör alkohollagen

91

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING Föreläggande om komplettering av ansökan Inspektör alkohollagen 20 § FL

92

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING Avskrivning av ansökan om tillstånd, ändring eller utökning av tillstånd Inspektör alkohollagen
8 kap 2 § 

AL 5 § FL

93

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING
Tillstånd för konkursbo att fortsätta verksamhet enligt meddelat serveringstillstånd, 

ansökan ska behandlas med förtur
Inspektör alkohollagen

9 kap 12 § 

AL

94

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING Återkallelse av tillstånd när serveringsverksamheten har avslutats/upphört Inspektör alkohollagen
8 kap 18 § 

AL

95

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING Återkallelse av tillstånd på begäran av tillståndshavaren Inspektör alkohollagen
8 kap 18 § 

AL

96

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING Inleda och avskriva tillsynsärende Inspektör alkohollagen
9 kap 2 § 

AL

97

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING Förordna annan person att biträda och representera Hultsfreds kommun vid yttre tillsyn Inspektör alkohollagen
9 kap 6 § 

AL

98

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING
Undantag från kunskapsprov Inspektör alkohollagen

8 kap 12 § 

AL och 

FHIFS 

2010:7

99

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING Reducering av avgift för kunskapsprov Inspektör alkohollagen
8 kap 12 § 

AL

100

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING Stadigvarande serveringstillstånd Ordförande
8 kap 2 § 

AL

101

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING Stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet till slutet sällskap Ordförande
8 kap 4 § 

AL 

102

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING Ändring av serveringstid utöver normaltiden klockan 11-01.00 Ordförande
8 kap 2 § 

AL

103

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING Utvidgning av serveringstillstånd till att omfatta även uteservering Ordförande
8 kap 4 § 

AL   2 §

104

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING Beslut i ärenden om gemensamma serveringsutrymmen Ordförande
8 kap 14 § 

AL
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105

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING Beslut om att meddela tillståndsinnehavaren erinran Ordföranden
9 kap 17 § 

AL

106

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING
Förbud eller inskränkning av försäljning av alkoholdrycker för visst tillfälle Arbetsutskottet

3 kap 10 § 

andra 

stycket AL

107

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING Beslut om att meddela tillståndsinnehavare varning Arbetsutskottet
9 kap 17 § 

AL

108

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING Beslut om återkallelse av serveringstillstånd Arbetsutskottet
9 kap 18 

§AL

109

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING Återkallelse av tillstånd till gemensamt serveringsutrymme Arbetsutskottet
9 kap 18 § 

AL

110

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING
Förbjuda detaljhandel med öl eller servering av öl för en tid av högst sex månader eller 

vid upprepade tillfällen för en tid av högst 12 månader
Arbetsutskottet

9 kap 19 § 

AL

111

SERVERINGSTILLSTÅND 

OCH ÖLFÖRSÄLJNING Meddela varning till den som bedriver detaljhandel eller servering med öl Arbetsutskottet
9 kap 19 § 

AL  

112

RÄDDNINGSTJÄNST OCH 

SOTNING  
Föreläggande och förbud i tillsynsärenden Räddningschef

5 kap 2 § 

andra 

stycket 

LSO

113

RÄDDNINGSTJÄNST OCH 

SOTNING  
Beslut om brandskyddskontroll (tillägg) Räddningschef

3 kap 4 § 

andra 

stycket 

LSO

114

RÄDDNINGSTJÄNST OCH 

SOTNING  

Beslut om kontroll från brandskyddssynpunkt i särskilda fall Räddningschef

3 kap 4 § 

LSO och 3 

kap 1 § 

andra 

stycket 

FSO

115
RÄDDNINGSTJÄNST OCH 

SOTNING  

Omprövning av överklagat delegationsbeslut i tillsynsärende eller om kontroll från 

brandskyddssynpunkt i särskilda fall
Räddningschef

37-38 §§

FL

116
RÄDDNINGSTJÄNST OCH 

SOTNING  
Förbud helt eller delvis mot eldning utomhus Räddningschef

2 kap 7 § 

FSO

117
RÄDDNINGSTJÄNST OCH 

SOTNING  
Meddela föreläggande eller förbud om för att förebygga brand Räddningschef

2 kap 7 § 

FSO

118

RÄDDNINGSTJÄNST OCH 

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

fastigheten
Räddningschef

3 kap 4 § 

andra 

stycket 

LSO 

119

RÄDDNINGSTJÄNST OCH 

SOTNING  

Ge den som utför brandskyddskontroll, utan att vara tjänsteman hos kommunen, 

befogenhet att meddela förelägganden och förbund
Räddningschef

3 kap 6 § 

andra 

stycket  5 

kap 2 § 

andra 

stycket  

LSO

121

RÄDDNINGSTJÄNST OCH 

SOTNING  Vidaredelegation till skorstensfejarmästaren: Föreläggande och förbud i samband med 

brandskyddskontroll
Räddningschef

3 kap 6 § 2 

andra 

stycket 

LSO




