
 

 
 

 
 
Verksamhetsstöd 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-04-24 

Dnr 

KS 2019/000251 

  

 

Delegering av beslut om eldningsförbud i Mörbylånga 
kommun 

Beskrivning av ärendet 

Delegering av beslut om eldningsförbud i Mörbylånga kommun.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 april 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Om förhållandena är sådana att en brand i skog och mark riskerar att få stora 
konsekvenser kan det bli aktuellt att föreskriva om eldningsförbud. Enligt 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor får en länsstyrelse eller en kommun 

besluta om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus under en avgränsad 
period.  

Själva beslutet om eldningsförbud kan inte delegeras från en kommun till ett 
räddningstjänstförbund. Däremot är räddningstjänsten sakkunnig på området 
och ska därmed svara för den beredning och de bedömningar som ska ligga 

till grund för det kommunala beslutet om eldningsförbud. Räddningstjänsten 
ska också kontinuerligt värdera den rådande situationen och ta fram 

beslutsunderlag till medlemskommunerna så att dessa kan besluta om eller 
upphäva ett förbud mot eldning utomhus. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Det är förvaltningens bedömning att det inte finns alternativa förslag till 

beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut är inte av den karaktären att det behöver kommuniceras 
enligt förvaltningslagens regler. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar i förlängningen perspektivet ”Trygghet och 

säkerhet”, i kommunstyrelsens reglemente § 2 på ett positivt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommundirektören ges delegation på att – efter rekommendation och i 
samråd med Räddningstjänsten Öland, besluta i frågor rörande tillfälligt 
eldningsförbud inom kommunen. När kommundirektören inte tjänstgör 

eller har förhinder av andra skäl övertas beslutsrätten automatiskt av 
kommundirektörens ställföreträdare. 
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2. Kommunstyrelsens delegeringsordning kompletteras med en ny punkt 

avseende beslut om att införa eller upphäva ett eldningsförbud inom 
kommunen.    

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Jonas Jansson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Räddningstjänsten Öland 
Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 

 

 

 

 


