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Bakgrund
Kommunfullmäktige antog den 26 september 2016 nya reglementen för
kommunstyrelsen och nämnderna. De nya reglementena gäller från 1 oktober
2016. Med anledning av det nya reglementet för kommunstyrelsen har förslag
till reviderad delegationsordning arbetats fram. De större ändringar som
föreslås har markerats med gult i förslaget och kommenteras nedan.
Kommunens revisorer kom i sin rapport om intern kontroll inom redovisningsområdet i januari 2016, med förslag till förbättringar när det gäller
nämndernas delegationsordningar. Revisorerna påpekade att vissa nämnders
delegationsordningar är av äldre datum och att ett sådant centralt styrdokument bör tas upp i nämnden kontinuerligt för övervägande om det finns
behov av förändring. Revisorerna konstaterade också att delegationsordningarna varierar mycket i utformning och föreslog bruk av en
standardiserad mall.
Kommunledningskontoret har tagit fram en standardiserad mall i samråd med
förvaltningarna. Mallen innehåller en första del med beskrivning av vad
delegerad beslutsrätt innebär och vad som gäller för delegaterna. Vidare följer
några gemensamma avsnitt under rubrikerna Allmänt, Personal och Ekonomi.
Respektive nämnd kan därefter lägga till verksamhetsspecifika avsnitt.
Mallen innehåller också en skrivning om att kommunstyrelsen/nämnden ska
aktualisera delegationsordningen i samband med varje ny mandatperiod.
Större förändringar och kompletteringar i förslaget till delegationsordning:
A 5.
Behörighet att ta emot delgivning och rekommenderat brev.
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B 1.
Kommundirektören anställer enhetschefer och får ett personalansvar i nivå
med övriga förvaltningschefer. Tidigare fattade arbetsutskottet beslut om
tillsvidareanställning av enhetschefer.
B 4, 7 och 8.
Med personalansvaret följer att kommundirektören också får rätt att förordna
vikarie för enhetschef, att inte återbesätta tjänst samt rätt att besluta om avslut
av anställning.
B 2.
De chefer som omnämns får rätt att tillsvidareanställa personal inom sina
respektive ansvarsområden.
B 9.
Personalchef och förhandlingschef ges rätt att teckna vissa lokala kollektivavtal.
C 11.
Efter bokföringsmässig avskrivning av fordran så läggs den för
långtidsbevakning. Avskrivning av fordran mot kund är ovanlig. Om en
fordran ändå ska avskrivas så sker det efter beslut av kommundirektören.
C 12.
Arbetsutskottet får teckna lån och borgen i samband med fiberutbyggnad.
D 5.
Projektledare som får i uppdrag att genomföra beslutade investeringar åt
kommunstyrelsen, ges rätt att göra direktupphandlingar vid behov.
E 2.
Förvaltningschef och planchef på samhällsbyggnadskontoret får rätt att starta
mindre planarbete som inte påverkar planutskottets prioriteringar och
tidsplaner.
E 4.
Exploateringschefen får rätt att förlänga markreservationer med högst tre
månader.
E 5.
Planutskottet ges rätt att sälja eller köpa mark och byggnader eller träffa
överenskommelse om fastighetsreglering till ett värde av högst 100 prisbasbelopp. Här finns också sen tidigare en delegation om 50 prisbasbelopp till
exploateringschefen och ytterligare en delegation om 20 prisbasbelopp till
exploateringsingenjör och markingenjör.
E 8-9.
Ovanstående beloppsgränser gäller också för planutskottet och exploateringschefen för kommunens åtagande vid tecknande av exploateringsavtal.
E 14.
Exploateringschefen ges rätt att besluta om att ingå i gemensamhetsanläggning.
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E 20.
Kommunstyrelsen har rätt att teckna avtal om köp av tjänster. Principiella
ärenden ska alltid till kommunfullmäktige. Planutskottet ges här rätt att teckna
avtal om parkeringsköp upp till 100 prisbasbelopp.

Anders Saur
verksamhetsutvecklare

Jonas Sverkén
kanslichef

Bilaga:
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen
Beslutad av kommunstyrelsen den 1 november 2016.
Aktualiseras av kommunstyrelsen i samband med varje ny mandatperiod.
Allmänt om delegering av beslutanderätt
Med delegering avses att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till
delegaten, det vill säga ger en person eller ett utskott i uppdrag att fatta beslut på
kommunstyrelsens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om
kommunstyrelsen själv fattat dem och kan överklagas på samma sätt.
Kommunstyrelsen kan inte ändra beslutet, däremot kan kommunstyrelsen återkalla
den givna beslutanderätten.
Uppdrag att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar får ges till
• utskott inom kommunstyrelsen
• ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen
• anställd hos kommunen
Beslutanderätten får inte delegeras i följande slag av ärenden (Kommunallagen):
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
• Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden
med anledning av att beslut av kommunstyrelsen i dess helhet eller av
fullmäktige överklagats.
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till
kommunstyrelsen.
• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
Delegaten har inte rätt att överlåta sin beslutanderätt till någon annan utan
kommunstyrelsens uttryckliga tillåtelse. Delegerad beslutanderätt gäller inom ramen
för beviljade anslag och inom eget ansvarsområde, enligt gällande författningar och
avtal samt enligt kommunstyrelsens riktlinjer.
Ersättare vid frånvaro
Vid laga förfall för delegat, d.v.s. frånvaro från tjänst på grund av t.ex. sjukdom,
semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande övertas beslutanderätten
av
• den som vikarierar för delegaten
• överordnad
• den som kommundirektören särskilt utser
• ordförande ersätts vid förfall i första hand av 1:e vice ordförande och i andra
hand av 2:e vice ordförande
• kommundirektören ersätts vid förfall av tillförordnad kommundirektör
Verkställighet
Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde förekommer en mängd beslut och
avgöranden som inte är beslut i kommunallagens mening. Detta är så kallad
verkställighet och finns inte upptaget i denna delegationsordning. Beslut som följer
direkt av författning, avtal eller andra typer av myndighetsbeslut som inte ger
utrymme för självständiga överväganden betraktas också som verkställighet. Den
största skillnaden mellan beslut och verkställighet är att beslut kan överklagas.

Anmälan till nämnden
Alla beslut som fattas med stöd av delegation från kommunstyrelsen ska anmälas till
kommunstyrelsen. Respektive delegat ansvarar för att så sker. Anmälan ska bl. a.
tillgodose kommunstyrelsens informations- och kontrollbehov men är också viktigt
ur överklagandesynpunkt. Anmälan har betydelse för beräkning av
överklagandetiden. Vid anmälan av delegationsbeslut ska följande uppgifter anges:
• beslutsfattare
• beslutsdatum
• beslutets innehåll i korthet
• hänvisning till punkt i delegationsordning
• eventuellt diarienummer
Beslut från utskott anmäls till kommunstyrelsen via protokollen.
Ärenden av principiell beskaffenhet
Är ärendet av större vikt eller av principiell betydelse ska delegaten hänskjuta ärendet
till kommunstyrelsen för avgörande.
Kommunstyrelsens ordförande ska vid behov samråda med 1:e och 2:e vice
ordförande innan beslut fattas på delegation.
Delegationsbeslut kan överklagas
•

Laglighetsprövning
Den som är folkbokförd i kommunen eller äger fastighet i kommunen har
rätt att begära laglighetsprövning av kommunala beslut hos förvaltningsrätten. Klagan ska ske skriftligen och skickas till förvaltningsrätten inom tre
veckor från den dag beslutet offentliggjordes på kommunens anslagstavla.
Ett överklagat beslut kan endast upphävas eller fastställas av förvaltningsrätten.

•

Förvaltningsbesvär
Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har endast den som beslutet
angår, om det gått honom eller henne emot och beslutet kan överklagas. I
de beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är beslutsfattaren
skyldig att upplysa den beslutet rör om hur man överklagar och vart man
ska skicka sitt överklagande. Skrivelsen med överklagande ska skickas till
den myndighet som meddelat beslutet och ska ha kommit in till
myndigheten inom tre veckor från den dag då klagande fick del av beslutet.
Myndigheten som fattat beslutet prövar sedan om överklagandet kommit in
i rätt tid och bedömer om ärendet ska omprövas eller inte. Om
överklagandet har kommit in i rätt tid och myndigheten inte har för avsikt
att ändra det, skickar myndigheten vidare överklagandet och andra
handlingar till förvaltningsrätten.

Övrigt
I övrigt gäller följande:
• Delegaterna ska följa de anvisningar som kommunstyrelsen meddelar.
• Den som erhållit delegerad beslutanderätt får överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beslut om så behövs.
• Om beslutet innebär en kostnad för kommunen ska det finnas pengar
tillgängliga för ändamålet.
• Delegat ska samråda med överordnad innan beslut fattas utöver riktlinjer
samt i principiellt viktiga ärenden.

•

Handlingar som utfärdas med stöd av delegation undertecknas av delegat på
kommunstyrelsens vägnar.

Delegering av beslutanderätt
Kommunstyrelsen delegerar (överlämnar) rätten att fatta beslut inom kommunstyrelsens ansvarsområde på det sätt som framgår av denna delegationsordning.
Vidaredelegation
Ärenden som delegeras till kommundirektören får vidaredelegeras. Beslut som fattats
med stöd av vidaredelegation anmäls till kommundirektören, som i sin tur anmäler
dem till kommunstyrelsen.

A. Allmänt
Ärende
På kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i
ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas

Delegat
KS ordförande

2

Beslut om deltagande i kurser, konferenser
eller motsvarande för förtroendevalda inom
kommunstyrelsen

KS ordförande

3

Beslut att inte lämna ut allmänna handlingar

4

Utfärda fullmakt att föra kommunens talan
inför domstol och andra myndigheter samt
vid förrättningar av olika slag

Kommundirektör
Enhetschef för kanslioch omvärldsenheten
Kanslichef
Kommunjurist
KS ordförande

5

Behörighet att ta emot delgivning och
rekommenderat brev

6

Ge tillstånd att använda kommunens
heraldiska vapen

7

Beslut om gästfrihetsbidrag

KS ordförande

8

Yttra sig till länsstyrelsen, polisen och
andra myndigheter över ansökningar om
tillstånd enligt lagar och förordningar

KS ordförande

9

Avstå från att avge yttrande över
betänkanden och utredningar

KS ordförande

10

Godkänna dokumenthanteringsplaner inom
kommunstyrelsens ansvarsområde

Arbetsutskottet

11

Utdelning av donationsfonder (efter förslag
från donationskommittén för respektive
fond)

Arbetsutskottet

12

Bidragsansökan till verksamhet/projekt
samt godkännande av villkor för sådana
bidrag

Arbetsutskottet
Planutskottet

1

KS ordförande
Kommundirektör
Kanslichef
Kommunjurist
KS ordförande

Lagrum

Kommentar

B. Personal
Ärende

Delegat

Tillsvidareanställa enhetschef på kommunledningskontoret samt räddningschef på
Brandkåren

Kommundirektör

2

Tillsvidareanställa personal inom respektive
ansvarsområde, samt besluta om personalärenden som är kopplade till anställningen
(gäller inte avslut av anställning)

Räddningschef
tillsvidareanställer
enhetschefer
inom
Brandkåren

3

Förordna vikarie för kommundirektör och
förvaltningschefer under högst sex månader

Kommundirektör
Enhetschef
Räddningschef
Områdesansvariga inom
kansli- och omvärldsenheten
Redovisningschef,
Förhandlingschef
Chefen för
kontaktcenter
Enhetschefer på
Brandkåren
KS ordförande

4

Förordna vikarie för enhetschef och
räddningschef under mer än sex månader

Kommundirektör

5

Förordna vikarie för enhetschef och
räddningschef under högst sex månader

Kommundirektör

6

Att förordna andra vikarier och besluta om
tillfälliga anställningar ligger inom ramen för
uppdragen enligt punkt B.2 ovan, s.k.
ställningsfullmakt. I dessa fall är det alltså
inte fråga om någon delegerad
beslutanderätt och besluten ska därför inte
anmälas till kommunstyrelsen

Gäller inte
Brandkårens
enhetschefer
Gäller inte
Brandkårens
enhetschefer

7

Besluta om att inte återbesätta tjänst

Kommundirektör

8

Avslut av anställning

Kommundirektör

9

Förhandla och teckna lokalt kollektivavtal
på kommunens vägnar enligt lagstiftning om
förhandlingsrätt utom vad gäller §§ 11-14
och § 38 lagen om medbestämmande i
arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden

Personalchef
Förhandlingschef

10

Beslut att följa Sveriges Kommuner och
Landstings rekommendation om att teckna
kollektivavtal och andra avtal

Personalutskottet

11

Avgöra och tolka frågor av gällande
arvodes- och pensionsbestämmelser

Personalutskottet

1

Lagrum

Kommentar

Får inte
vidaredelegeras

12

Löne- och avtalsfrågor som rör förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare

Personalutskottet

C. Ekonomi
Ärende

Delegat

1

Beslut om att ta upp lån för investeringar
som ingår i den ekonomiska planeringen
eller där kommunfullmäktige fattar särskilt
beslut

Arbetsutskottet

2

Besluta om omdisponering mellan
investeringsobjekt som ingår i underlaget för
den av kommunfullmäktige beslutade
budgeten för planeringsperioden, där värdet
ligger över 100 (etthundra) gånger
prisbasbeloppet. Omdisponering får göras
mellan åren inom den aktuella planperioden.
Den totala investeringsbudgeten för
respektive år inom planperioden får inte
överskridas

Planutskottet

3

Besluta om omdisponering mellan
investeringsobjekt som ingår i underlaget för
den av kommunfullmäktige beslutade
budgeten för planeringsperioden, där värdet
är upp till 100 (etthundra) gånger
prisbasbeloppet. Omdisponering får göras
mellan åren inom den aktuella planperioden.
Den totala investeringsbudgeten för
respektive år inom planperioden får inte
överskridas

Kommundirektör

4

Besluta om nya investeringsobjekt där
värdet är upp till 25 (tjugofem) gånger
prisbasbeloppet. Den totala investeringsbudgeten för respektive år inom
planperioden får inte överskridas

Kommundirektör

5

Bevilja kommunägda företag kredit på
kommunens koncernkonto

Ekonomichef

6

Besluta om konvertering (omsättning) av lån

KS ordförande

7

Besluta om borgen vid omplacering av
borgenslån

KS ordförande

8

Besluta om kommunen vid ägarbyte för
egnahem ska ersätta ett gammalt borgensåtagande med borgen för en ny låntagare
eller inte

Förvaltningschef på
samhällsbyggnadskontoret

(Enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om den 28 april 1997, §
80 gäller att ”i undantagsfall kan det
förekomma att ett gammalt
borgensåtagande för egnahem byts ut mot
borgen för en ny låntagare”.)

Lagrum

Kommentar

9

Besluta om åtgärder som behöver vidtas för
att begränsa kommunens förluster för
borgensåtaganden för bostadsförsörjningen
när det gäller åtaganden som understiger ett
prisbasbelopp

Förvaltningschef på
samhällsbyggnadskontoret

10

Besluta om åtgärder som behöver vidtas för
att begränsa kommunens förluster för
borgensåtaganden för bostadsförsörjningen
när det gäller åtaganden som överstiger
ett prisbasbelopp

KS ordförande

11

Besluta om avskrivning av fordran inom
kommunstyrelsens förvaltningsområde.

Kommundirektör

(Beslut om bokföringsmässiga avskrivningar
för de fordringar som efter
kravhanteringprocess inte bedöms som möjliga
att erhålla betalning för beslutas av
ekonomienheten enligt regler för debitering,
krav och värdering av kundfordringar. Vid
bokföringsmässiga avskrivningar skrivs inte
skulden av mot kund utan endast i
redovisningen.)
12

Teckna lån och borgen i samband med
fiberutbyggnad

Arbetsutskottet

D. Upphandling
Ärende

Delegat

1

Fatta tilldelningsbeslut och besluta om vem
som ska teckna avtal samt vid behov avbryta
upphandling av varor och tjänster där värdet
för avtalstiden överstiger 100 (etthundra)
gånger prisbasbeloppet

Arbetsutskottet

2

Fatta tilldelningsbeslut och besluta om vem
som ska teckna avtal samt vid behov avbryta
upphandling för ett investeringsobjekt där
värdet överstiger 100 (etthundra) gånger
prisbasbeloppet

Planutskottet

3

Fatta tilldelningsbeslut, teckna avtal samt vid
behov avbryta upphandling för ett
investeringsobjekt där värdet ligger mellan
det fastställda direktupphandlingsbeloppet
och upp till 100 (etthundra) gånger
prisbasbeloppet och som ingår i underlaget
för den av kommunfullmäktige beslutade
budgeten för planeringsperioden

Kommundirektör

4

Fatta tilldelningsbeslut, teckna avtal samt vid
behov avbryta upphandling av varor och
tjänster där värdet för avtalstiden ligger
mellan det fastställda
direktupphandlingsbeloppet och upp till 100
(etthundra) gånger prisbasbeloppet

Upphandlingschef

5

För punkterna D.1–D.4 gäller att då värdet
understiger det fastställda
direktupphandlingsbeloppet äger
kommundirektör och berörd
enhetschef/räddningschef rätt att upphandla
via s.k. ställningsfullmakt. Det är alltså inget
beslut i kommunallagens mening.

Detta gäller även
projektledare på andra
förvaltningar som
upphandlar åt
kommunstyrelsen.

Lagrum

Kommentar

E. Mark- och exploatering
Ärende

Delegat

1

Avge yttrande över förslag till detaljplaner,
områdesbestämmelser och liknande i
ärenden

Exploateringschef
Exploateringsingenjör
Markingenjör

2

Start av planarbete som kräver begränsat
planeringsarbete och som inte negativt
påverkar de av planutskottet prioriterade
detaljplanernas tidplaner och möjligheter att
antas
Förlängning av markreservationer och
markanvisningsavtal med mer än tre
månader
Förlängning av markreservationer och
markanvisningsavtal med högst tre månader

Förvaltningschef och
planchef på samhällsbyggnadskontoret

5

Sälja eller köpa mark och byggnader eller
träffa överenskommelse om
fastighetsreglering till ett värde av högst 100
(etthundra) gånger prisbasbeloppet

Planutskottet

6

Sälja eller köpa mark och byggnader eller
träffa överenskommelse om
fastighetsreglering till ett värde av högst 50
(femtio) gånger prisbasbeloppet

Exploateringschef

7

Sälja eller köpa mark och byggnader eller
träffa överenskommelse om
fastighetsreglering till ett värde av högst 20
(tjugo) gånger prisbasbeloppet

Exploateringsingenjör
Markingenjör

8

Teckna exploateringsavtal där kommunens
åtagande uppgår till högst 100 (etthundra)
gånger prisbasbeloppet

Planutskottet

9

Teckna exploateringsavtal där kommunens
åtagande uppgår till högst 50 (femtio) gånger
prisbasbeloppet

Exploateringschef

10

Besluta om förtur till tomt och småhus enligt punkt 10 i reglerna för kommunens
tomtkö - om det föreligger synnerliga skäl

KS ordförande

11

Godkänna köpare och tomträttshavare till
småhustomt

12

Medge rätt till servitut eller ledningsrätt i
kommunens fastigheter

13

Träffa avtal om servitut och ledningsrätt
som ger kommunen rätt att anlägga vattenoch avloppsledningar, pumpstationer, gator,
vägar och dyl.

Exploateringschef
Exploateringsingenjör
Markingenjör
Exploateringschef
Exploateringsingenjör
Markingenjör
Exploateringschef
Exploateringsingenjör
Markingenjör

3
4

Planutskottet
Exploateringschef

Lagrum

Kommentar

14

Besluta om kommunen som fastighetsägare
ska ingå i gemensamhetsanläggning

Exploateringschef

15

Arrendera ut och upplåta mark med
nyttjanderätt för högst 10 år och där den
årliga avgiften inte överstiger 15 (femton)
gånger prisbasbeloppet

Exploateringschef

16

Upplåta mark med tomträtt för kontor,
handel och industri, när fastigheten behöver
utökas för pågående verksamhet

Exploateringschef
Exploateringsingenjör
Markingenjör

17

Reglera tomträttsavgäld när
överenskommelse kan träffas med
tomträttshavaren

KS ordförande

18

Ansöka och godkänna fastighetsbildning och
yttra sig i sådana ärenden samt företräda
kommunen vid förrättningssammanträden

Exploateringschef
Exploateringsingenjör
Markingenjör

19

Yttrande över bygglov (grannintyg) samt
grannmedgivande till bygglovbefriade
byggnationer

Exploateringschef
Exploateringsingenjör
Markingenjör

20

Teckna avtal om parkeringsköp upp till ett
engångsbelopp om 100 (etthundra) gånger
prisbasbeloppet

Planutskottet

F. Räddningstjänst
Ärende

Delegat

1

Beslut inom räddningstjänstens område

Arbetsutskottet

2

Begäran om polishandräckning

3

Dispenser i sotningsärenden

4

Nyttjandeförbud

5

Föreläggande om omfattande karaktär

6

Meddela föreskrifter om eldningsförbud

7

Övriga föreläggande

8

Föreläggande om förbud i samband med
brandskyddskontroll av eldstäder, skorsten
m.fl.

Räddningschef
Räddningschef i
beredskap
Enhetschef vid brandkårens tillsynsenhet
Räddningschef
Räddningschef i
beredskap
Enhetschef vid brandkårens tillsynsenhet
Räddningschef
Räddningschef i
beredskap
Enhetschef vid brandkårens tillsynsenhet
Räddningschef
Räddningschef i
beredskap
Enhetschef vid brandkårens tillsynsenhet
Räddningschef
Räddningschef i
beredskap
Enhetschef vid brandkårens tillsynsenhet
Räddningschef
Räddningschef i
beredskap
Enhetschef vid brandkårens tillsynsenhet
Brandingenjör
Brandinspektör
Räddningschef
Skorstensfejarmästare
Skorstenstekniker

9

Beslut om brandskyddskontroll i särskilda fall

10

Tillstånd till hantering och överföring av
explosiva varor samt förvaring i flyttbart
förråd

Räddningschef
Räddningschef i
beredskap
Enhetschef vid brandkårens tillsynsenhet
Skorstensfejarmästare
Skorstenstekniker
Räddningschef
Räddningschef i
beredskap
Enhetschef vid brandkårens tillsynsenhet
Brandingenjör

Lagrum

5 kap 3 § lagen
om skydd mot
olyckor
3 kap 4 §, andra
stycket, lagen
om skydd mot
olyckor
5 kap, 2 § lagen
om skydd mot
olyckor
5 kap, 2 § lagen
om skydd mot
olyckor
2 kap, 7 §
förordningen
om skydd mot
olyckor
5 kap, 2 § lagen
om skydd mot
olyckor

18 §, 3 stycket
lagen om
brandfarliga och
explosiva varor

Kommentar

11

Beslut om nya och ändrade villkor i
tillståndet

12

Återkallande av tillstånd

13

Föreläggande och förbud i tillsynsärenden

14

Förlängning av utredningstiden med tre
månader

15

Medgivande att följa tidigare givet tillstånd
för hantering, överföring och import, till dess
ansökan om nytt eller ändrat tillstånd prövats

Räddningschef
Räddningschef i
beredskap
Enhetschef vid brandkårens tillsynsenhet
Brandingenjör
Räddningschef
Räddningschef i
beredskap
Enhetschef vid brandkårens tillsynsenhet
Brandingenjör
Räddningschef
Räddningschef i
beredskap
Enhetschef vid brandkårens tillsynsenhet
Brandingenjör
Räddningschef
Räddningschef i
beredskap
Enhetschef vid brandkårens tillsynsenhet
Brandingenjör
Räddningschef
Räddningschef i
beredskap
Enhetschef vid brandkårens tillsynsenhet
Brandingenjör

19 §, 3 stycket
lagen om
brandfarliga och
explosiva varor
20 § lagen om
brandfarliga och
explosiva varor

25 § första
stycket lagen
om brandfarliga
och explosiva
varor
17 §
förordningen
om brandfarliga
och explosiva
varor
19 §, första
stycket
förordningen
om brandfarliga
och explosiva
varor

G. Övrigt
Ärende

Delegat

1

Besluta om och organisera skyddsjakt på
kommunal mark.
Uppdrag från externa fastighetsägare utförs
efter överenskommelse

Kommunal
jaktsamordnare

2

Överklaga beslut av Migrationsverket enligt
förordning (2010:1122) om statlig ersättning
för insatser för vissa utlänningar

Chefen för
invandrarservice

3

Teckna hyreskontrakt för Kalmar kommuns
räkning gällande mottagande av vissa
utlänningar samt andrahandskontrakt med
nyanlända

Chefen för
invandrarservice

4

Revidera sotningstaxa och taxa för
brandskyddskontroll under förutsättning att
Sveriges Kommuner och Landstings
sotningsindex följs

Kommundirektör

5

Fatta beslut och träffa avtal i andra ärenden
som till art och betydelse kan jämföras med
de ovan angivna ärendegrupperna

Den som fått rätt att
besluta i jämförbar
ärendegrupp eller
KS ordförande

Lagrum

Kommentar

