Författningssamling
Fastställd av kommunstyrelsen 2019-01-08 §§ 14

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende
allmänna ärenden
Inledning
Med tillämpning av vad som stadgas i kommunallagen (2017:725) och
kommunstyrelsens reglemente om delegering av beslutanderätt med mera
beslutar kommunstyrelsen i Sävsjö kommun följande delegationsordning
avseende allmänna ärenden.
Delegationsordningens tillämpningsområde
Vid utövandet av beslutanderätt enligt denna delegationsordning skall vad som
stadgas i kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente om delegering av
beslutanderätt med mera och i enlighet med de föreskrifter som finns i lagar eller
förordningar samt de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt äga
motsvarande tillämpning.
I kommunstyrelsens i Sävsjö kommun delegationsordning avseende
personalärenden finns ytterligare bestämmelser om delegering av
beslutanderätt.
Delegering av beslutanderätt
Kommunstyrelsens ordförande får
•

Enskilt eller tillsammans med kommunchef teckna Sävsjö kommuns firma

•

Föra Sävsjö kommuns talan vid domstol, ingå förlikning samt anta ackord.

•

Företräda kommunstyrelsen vid representation

•

Besluta avseende hantering av ekonomiska medel inom ramen för budget
och attestreglemente

•

Besluta om tilldelning och beställning av tjänster och varor såvida inte
ärendet ryms inom tjänstemannadelegation.

•

Besluta om yttrande till myndighet som inte beslutas av annan.

•

Medgiva förtroendevald rätt att delta i utbildning eller konferens.
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•

I övrigt besluta i ärende som är så brådskande att kommunstyrelsens
avgörande inte kan avvaktas.

Kommunchef får
•

Enskilt eller tillsammans med kommunstyrelsens ordförande teckna Sävsjö
kommuns firma.

•

Medge rätten att använda Sävsjö kommuns heraldiska vapen.

•

Besluta om allmän kommunal flaggning.

•

Företräda kommunen vid representation.

•

Besluta om avslag på begäran om utlämnande av handling enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

•

Ta emot delgivning för Sävsjö kommuns räkning.

•

Besluta om yttrande till polismyndighet enligt ordningslagen (1993:1617).

•

Besluta om remisser och yttrande till statliga myndigheter, region
Jönköpings län i frågor av kommunövergripande karaktär.

•

Besluta om hantering av ekonomiska medel inom ramen för budget och
attestreglemente.

•

Besluta i ärende rörande bostadsanpassning upp till 500 000 kronor

•

Svara för koncernsamverkan mellan kommunens förvaltningar och bolag
där kommunen har ett avgörande inflytande.

Ekonomichef, personalchef, utvecklingschef, kommunikationschef
genom kommunchefens vidaredelegation enligt KL 7 kap 6 §.
•

Besluta om hantering av ekonomiska medel inom ramen för budget och
attestreglemente.

•

Besluta om avslag på begäran om utlämnande av handling enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ekonomichef (särskilt) genom kommunchefens vidaredelegation
enl KL 6 kap § 37.
•

Nyupplåning inom den av kommunfullmäktige fastställda låneramen.

•

Uppsägning och omskrivning av befintliga lån.

•

Placering och flyttning av likvida medel.

•

Användning av godkända finansiella instrument inom beslutad ränte- och
valutariskfördelning.
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•

Besluta i ärende avseende upphandling av tjänster och varor, tilldelning och
tecknande av avtal i enlighet med budget och förteckning över
beslutsattestanter.

•

Utse Sävsjö kommuns ombud vid genomförande av entreprenader och
konsultuppdrag inom kommunledningskontorets verksamhetsområde.

Planstrategen genom kommunchefens vidaredelegation enl KL 7 kap 6 §.
•

Ansvara för upprättandet av yttranden efter samråd och utställning av
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

•

Beslut om remisser och yttrande till Lantmäteriet.

Mark- och exploateringsstrategen genom kommunchefens
vidaredelegation enl KL 7 kap 6 §.
•

Försälja mark där kommunfullmäktige genom särskilt beslut fastställt priset.

•

Besluta om förvärv eller överlåtelse av mindre fastighet eller del av
fastighet där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra fastställd
detaljplan eller eljest är av mindre omfattning.

•

Ansöka om fastighetsbildning och företräda Sävsjö kommun vid
lantmäteriförrättningar samt att utfärda värdeintyg.

•

Ansöka om lagfart.

Räddningstjänstens verksamhetsområde
Ställföreträdande räddningschef skall vid räddningschefens frånvaro träda in i
dennes ställe. Med sådan frånvaro avses när räddningschefen har semester,
tjänstledighet, kompledighet, är sjukskriven eller annan motsvarande frånvaro
samt då räddningschefen på grund av tjänsteuppdrag på annan ort inte själv kan
besluta i ärenden vilka rimligtvis inte kan dröja.
Räddningschef, ställföreträdande räddningschef genom kommunchefens
vidaredelegation KL 7 kap 6 §.
•

Besluta avseende hantering av ekonomiska medel inom ramen för budget
och attestreglemente

•

Besluta i upphandlingsärende vars värde understiger 10 basbelopp i
enlighet med budget och förteckning över beslutsattestanter.

•

Besluta om remisser och yttrande av rutinmässig karaktär som berör Sävsjö
kommuns räddningstjänst.

•

Avge yttrande till polismyndighet enligt ordningslag (1993:1617).
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•

Utfärda fullmakt att företräda styrelsen för bevakande av Sävsjö kommuns
räddningstjänst rätt inför domstol och andra myndigheter samt vid
förrättningar av olika slag.

•

Rättidsprövning vid överklagande av Sävsjö kommuns räddningstjänst
beslut enligt förvaltningslagen, 2017:900, 43-46 §§).

•

Ändra av Sävsjö kommuns räddningstjänst överklagat föreläggande eller
beslut enligt förvaltningslagen, 2017:900, 37-38 §§).

•

Övriga ärenden som till art och betydelse är jämförbara med de ovan
angivna administrativa ärendena.

Räddningschef genom kommunchefens vidaredelegation enligt KL 7 kap
6 § gällande lag om skydd mot olyckor (LSO).
•

Dispens, att medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra
sotning på den egna fastigheten (LSO 3:4).

•

Förordna person, LSO 3:6, att utan att vara tjänsteman hos kommunen
utföra brandskyddskontroll å kommunens vägnar.

•

Förelägganden och förbud i samband med brandskyddskontroll (LSO
3:6)(vidaredelegat: skorstensfejarmästare, tekniker).

•

Besluta om kontroll från brandskyddssynpunkt i särskilda fall (FSO 3:1).

•

Föreläggande och förbud i tillsynsärenden (LSO 5:2)

•

Prövning avseende ersättning samt att utge ersättning (LSO 7:8)

•

Begära och lämna/ge bistånd till/från utländska myndigheter vid
räddningsinsats (LSO 9:1)

•

Besluta om föreskrifter om eldningsförbud eller liknande förebyggande
åtgärder mot brand (FSO 2:7).

•

Avgöra beslut skall gälla även om det överklagas enl LSO 10:4 2:a st.

•

Besluta om föreskrifter om eldningsförbud eller liknande förebyggande
åtgärder mot brand (FSO 2:7)

•

Brådskande beslut enligt ovanstående punkter.

Ställföreträdande räddningschef genom räddningstjänstens
vidaredelegation enligt KL 7 kap 6 § gällande lag om skydd mot olyckor
(LSO).
•

Dispens, att medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra
sotning på den egna fastigheten (LSO 3:4).
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•

Besluta om kontroll från brandskyddssynpunkt i särskilda fall (FSO 3:1).

•

Föreläggande och förbud i tillsynsärenden (LSO 5:2), vidaredelegat:
Tillsynsförättare

•

Besluta om föreskrifter om eldningsförbud eller liknande förebyggande
åtgärder mot brand (FSO 2:7)

•

Brådskande beslut enligt ovanstående punkter.

Räddningschef genom kommunchefens vidaredelegation enligt KL 7 kap
6 § gällande, SFS 2010:1011 (LBE) och Förordningen, SFS 2010:1075
(FBE) om brandfarliga och explosiva varor.
•

Förordna tillsynsförrättare

•

Godkänna föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor.

•

Besluta om tillstånd att hantera, överföra eller importera explosiva varor
samt förvaring i flyttbart förråd eller att yrkesmässigt eller i större mängd
hantera brandfarlig vara.

•

Besluta om nya och ändrade villkor i tillståndet

•

Återkalla tillstånd

•

Besluta att begära den hjälp av polismyndigheten som behövs för tillsynen

•

Besluta om förelägganden och förbud, dock utan vite

•

Beslut om avsyning innan hantering påbörjas

•

Besluta om att förlänga handläggningstiden

•

Beslut om att hantering och överföring får ske enligt tidigare gällande
tillstånd, vid ansökan om nytt eller ändrat tillstånd, till dess nytt tillstånd
prövats

•

Brådskande beslut enligt ovanstående punkter

Ställföreträdande räddningschef genom räddningstjänstens
vidaredelegation enligt KL 7 kap 6 § gällande SFS 2010:1011 (LBE) och
Förordningen, SFS 2010:1075 (FBE) om brandfarliga och explosiva
varor.
•

Godkänna föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor.

•

Besluta om tillstånd att hantera, överföra eller importera explosiva varor
samt förvaring i flyttbart förråd eller att yrkesmässigt eller i större mängd
hantera brandfarlig vara.
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•

Besluta om nya och ändrade villkor i tillståndet

•

Återkalla tillstånd

•

Besluta att begära den hjälp av polismyndigheten som behövs för tillsynen

•

Besluta om förelägganden och förbud, dock utan vite

•

Besluta om avsyning innan hantering påbörjas

•

Besluta om att förlänga handläggningstiden

•

Besluta om att hantering och överföring får ske enligt tidigare gällande
tillstånd, vid ansökan om nytt eller ändrat tillstånd, till dess nytt tillstånd
prövats.

Räddningschef genom kommunchefens vidaredelegation enligt KL 7 kap
6 § gällande plan- och bygglagen (2010:900).
•

Avge yttrande till myndighetsnämnden i ärende rörande bygglov

•

Avge yttrande till kommunstyrelsen i ärende rörande detaljplaner.

Räddningschef genom kommunchefens vidaredelegation enligt KL 7 kap
6 § gällande socialtjänstlagen (2001:453).
•

Avge remissvar rörande tillstånd att bedriva vårdhem, förskola m.m.

Räddningschef genom kommunchefens vidaredelegation enligt KL 7 kap
6 § gällande brottsbalken (1962:700).
•

Avge remissvar till polismyndighet rörande t.ex spridningsrisk vid brand.

Räddningschef genom kommunchefens vidaredelegation enligt KL 7 kap
6 §.
•

Utreda, bedöma och besluta om flyttning av fordonsvrak enligt (LFF
1982:129).

Ställföreträdande räddningschef genom räddningschefens
vidaredelegation gällande plan- och bygglagen (2010:900)
•

Avge yttrande till myndighetsnämnden i ärende rörande bygglov

•

Avge yttrande till kommunstyrelsen i ärende rörande detaljplaner.

Ställföreträdande räddningschef genom räddningschefens
vidaredelegation gällande socialtjänstlagen (2001:453).
•

Avge remissvar rörande tillstånd att bedriva vårdhem, förskola m.m.
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Ställföreträdande räddningschef genom räddningschefens
vidaredelegation gällande brottsbalken (1962:700).
•

Avge remissvar till polismyndighet rörande t.ex spridningsrisk vid brand.

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende
tekniska ärenden
Förvaltningschef för serviceförvaltningen
•

Besluta avseende hantering av ekonomiska medel inom ramen för budget
och attestreglemente.

•

Besluta i ärende avseende upphandling av tjänster och varor, tilldelning och
tecknande av avtal i enlighet med budget och förteckning över
beslutsattestanter.

•

Besluta om avslag på begäran om utlämnande av handling enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

•

Besluts om remisser och yttrande till Trafikverket eller annan myndighet
inom serviceförvaltningens verksamhetsområde.

•

Ta emot av delgivning inom serviceförvaltningens verksamhetsområde.

•

Besluta i ärenden om bidrag till enskild väghållning enligt av kommunfullmäktige antagna grunder.

•

Bevaka och föra kommunens rätt och talan vid mark- och vägförrättningar samt samfälligheter som berör väg eller fastighet som
förvaltas av serviceförvaltningen.

•

Företräda Sävsjö kommuns serviceförvaltning vid lantmäteriförrättningar rörande mark- och vägfrågor.

•

Utse Sävsjö kommuns ombud vid genomförande av entreprenader och
konsultuppdrag inom serviceförvaltningens verksamhetsområde.

Gata/parkchef genom kommunchefens vidaredelegation enligt KL 7 kap
6 §.
•

Besluta om meddelande av tillfälliga lokala trafikföreskrifter.

•

Besluta om dispenser från lokala trafikföreskrifter.

•

Besluta om parkeringstillstånd för personer med funktionsvariation.

•

Besluta om dispenser för särskilda transporter på gator och vägar där
Sävsjö kommun innehar väghållningsansvaret.
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•

Besluta om upplåtelse av allmän plats för särskilda ändamål.

•

Besluta om dispens från lokala föreskrifter om gångbanehållning.

Ikraftträdande
Denna delegationsordning gäller från och med 2019-01-01.
------
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