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Delegering av brandskyddsuppgifter inom Serviceförvaltningen
Förvaltningschefens ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet kan inte delegeras.
Däremot kan brandskyddsuppgifterna delegeras och på så sätt fördelas arbetsuppgifterna ut
till olika medarbetare i organisationen. Delegeringen av brandskyddsuppgifterna inom
Serviceförvaltningen sker enligt nedanstående figur.
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Följande villkor måste uppfyllas för att en sådan delegering kan anses utförd:
•
•
•
•

Den ska vara skriftlig
Det ska framgå vem som delegerar och vem som mottar delegeringen
Den som mottar en delegering måste ges de befogenheter och resurser som krävs för
att kunna utföra uppgiften på ett fullgott sätt samt ges möjlighet att skaffa sig de
kunskaper som behövs för uppgiften
Delegeringen av brandskyddsuppgiften ska vara känd av varje arbetstagare inom
berörda verksamhetsområden
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Delegering av brandskyddsuppgifter
Denna delegering gäller brandskyddsuppgifter inom Serviceförvaltningen.
Jag ______________________________________________________________ (namn)
med befattningen __________________________________________________
som har arbetsgivaransvaret för _______________________________________
delegerar härmed brandskyddsuppgifterna
till _______________________________________________________________ (namn)
med befattningen __________________________________________________
för verksamhetsområde _____________________________________________
Den som mottar denna delegering ges de befogenheter och resurser som krävs för att utföra
brandskyddsuppgiften på ett fullgott sätt. Mottagaren ges även möjligheter att skaffa sig de
kunskaper som behövs för uppgiften. Dessutom skall mottagaren av delegeringen göra
innehållet känt för de arbetstagare som berörs.
Den som mottar delegeringen skall:
•
•
•

känna till och förstå de regler och föreskrifter som gäller brandskyddet inom det egna
arbetsområdet
känna till och förstå innehållet i styrdokumentet för systematiskt brandskyddsarbete
avsätta den tid som behövs för brandskyddsarbetet

Om befogenheterna inte räcker för att lösa en viss uppgift skall mottagaren av denna
delegering klart och tydligt (skriftligt) returnera frågan till delegerande chef som då återtar
brandskyddsuppgiften.
Lund den _______________________
Givare av delegation

Mottagare av delegation

________________________________
(namnteckning)

________________________________
(namnteckning)

________________________________
(namnförtydligande)

________________________________
(namnförtydligande)

