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Delegationsbestämmelser för nämnden Samhällsskydd
mellersta Skaraborg
Antagna av den gemensamma nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg för Falköping, Skara, Tidaholm och Götene
kommuner den 3 januari 2017.
Med tillämpning av 6 kap.36 § kommunallagen delegeras till
ordföranden eller vid förfall för denne 1:e, 2:e och 3:e vice ordföranden i
nu nämnd ordning att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut
ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Ett delegationsbeslut kräver att beslutsfattaren måste göra övervägande och bedömning utifrån alternativa lösningar. I andra fall är beslutet ett verkställighetsbeslut utifrån fastställda regler och direktiv
Ett av tjänsteman meddelat delegationsbeslut kan överklagas och skall
anmälas till nämnden.
Med tillämpning av 6 kap. 33 § kommunallagen delegeras följande
ärenden.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1. Frågor av principiell eller prejudicerande natur ska underställas
nämnden.
2. Delegerad beslutanderätt i inköpsfrågor får utnyttjas endast inom
ramen för av nämnden antagen budget eller kostnadskalkyl för
visst projekt.
3. Beslut som fattas med stöd av 6 kap. 33 § kommunallagen ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde i form av en
för-teckning över beslutade ärenden.
4. Vid förfall för ordförande får 1:e, 2:e och 3:e vice ordföranden i nu
nämnd ordning inträda som delegat.
5. Samhällsskyddschefen äger rätt att till annan anställd enligt 6 kap.
37 § kommunallagen vidaredelegera sin beslutanderätt. Sådan vidaredelegation ska anmälas till nämnden. Beslut fattade med stöd
av vidaredelegation ska anmälas till samhällsskyddschef.
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6. Vid förfall ersätts samhällsskyddschefen i första hand av räddnings-chef i andra hand av förebyggande chef och i tredje hand av
enhetschef beredskap.
7. Beslut i andra ärenden, som till sin art och betydelse är jämförbara
med nedan angivna, får fattas av motsvarande delegat.

Ärendetyp: Allmänna ärenden
Ärende

Nämndens beslutanderätt delegeras till:

1.
Utfärda fullmakt att föra nämndens talan inför Samhällsskyddschef
domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag.
2.
Besluta att inte utlämna allmän handling enligt Samhällsskyddschef
sekretesslagen samt att utlämna sådan handling mot förbehåll.
3.
Avge yttrande till domstol avseende överklagat Den som fattat det överklagade
beslut med undantag för laglighetsprövning
beslutet
enligt 10 kap. 8 § kommunallagen.
4.
Ompröva beslut enligt 27 § förvaltningslagen. Den som fattat det överklagade
beslutet
5.
Pröva om förvaltningsbesvär inkommit i rätt tid Samhällsskyddschef
samt fatta beslut om avvisning om besvären
inkommit för sent.
6.
Remittera till nämnderna i andra ärenden än Samhällsskyddschef
motioner.
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Ärendetyp: Personalärenden
Ärende
1. Inrätta respektive pröva återbesättande av
befattning som
- chefer och personal med heltidsanställning
-

annan befattningshavare inom förvaltningen

2. Anställa
- chefer och personal med heltidsanställning
-

annan befattningshavare inom förvaltningen

3. Besluta om lönesättning enligt av personalutskottet angivna direktiv avseende
- chefer och personal med heltidsanställning
-

annan befattningshavare inom förvaltningen

Nämndens beslutanderätt
delegeras till:

Samhällsskyddschef
Räddningschef
Förebyggande chef
Samhällsskyddschef
Räddningschef
Förebyggande chef

Samhällsskyddschef
Räddningschef
Förebyggande chef
Samhällsskyddschef

4. Entlediga
- samtlig personal på räddningstjänsten förutom
förvaltningschef
5. Utfärda varsel.
Samhällsskyddschef
6.
Bevilja ledighet i andra fall än när sådan regleras av Samhällsskyddschef
lag eller kollektivavtal samt bevilja löneförmåner i
samband med uppdrag som förtroendeman, enskilda angelägenheter av vikt samt utbildning avseende avdelningschef eller motsvarande samt annan
befattningshavare inom räddningstjänsten.
7. Förkorta uppsägningstid för
- chefer och personal med heltidsanställning
-

Samhällsskyddschef

annan befattningshavare inom förvaltningen Räddningschef
Förebyggande chef

8.
Vara förhandlingspart vid förhandling enligt 11-14 Samhällsskyddschef
och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet
vid förhandling med facklig organisation.
9. Godkänna och förbjuda bisyssla.

Samhällsskyddschef
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Ärendetyp: Ekonomiska frågor
Ärende
1. Utse besluts- och behörighetsattestanter.

Nämndens beslutanderätt
delegeras till:
Samhällsskyddschef

2. Besluta om inköp av material, varor och tjänster
inom vederbörande verksamhetsområde och inom
ramen för gällande budget, men utanför gällande
ramavtal eller separat avtal, till ett belopp uppgående till:
-

högst 10 000 kronor

Enhetschefer

-

högst 50 000 kronor

Räddningschef
Förebyggande chef

-

mellan 50 000 kronor och det maximal belopp Samhällsskyddschef
för direktupphandling som anges i gällande
lag om offentlig upphandling (för närvarande
534 890 kronor, år 2016)

Behörig befattningshavares inköp av materiel, varor
och tjänster inom vederbörandes verksamhetsområde, inom ramen för gällande budget och i enlighet
med giltigt ramavtal eller separat avtal betraktas
som verkställighet
3. Besluta om försäljning av utrangerat materiel för
ett belopp uppgående till:
-

högst 500 000 kronor
högst 100 000 kronor

4. Bokföringsmässig avskrivning av fordringar.
5. Fastställa och justera prislista (dock ej taxor) för
externa och interna tjänster.

Samhällsskyddschef
Räddningschef
Förebyggande chef
Samhällsskyddschef
Samhällsskyddschef
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Ärendetyp:
LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
LBE Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Ärende
1. Utfärda förelägganden och förbud i
tillsynsärenden enligt 5 kap. 2 § andra
stycket, lag om skydd mot olyckor.

Nämndens beslutanderätt
delegeras till:
Enligt bilaga till delegationsbestämmelser gällande fr o m
2017-01-03

2. Utfärda föreläggande och förbud enligt 5 kap 2 § Enligt bilaga till delegationsandra stycket och 3 kap 6 § andra stycket i
bestämmelser gällande fr o m
samband med brandskyddskontroll enligt lag om 2017-01-03
skydd mot olyckor
3. Besluta om dispensärenden för egen sotning
Enligt bilaga till delegations/rengöring enligt 3 kap. 4 §
bestämmelser gällande fr o m
andra stycket, lag om skydd mot olyckor.
2017-01-03
4. Beslut om kontroll från brandskyddssynpunkt i särskilda fall enligt 3 kap. 1 §
andra stycket, förordning om skydd mot
olyckor.

Enligt bilaga till delegationsbestämmelser gällande fr o m
2017-01-03

5. Besluta om tillstånd till hantering och överföring
av explosiva varor samt förvaring i flyttbart förråd,
18 § tredje stycket lag om brandfarliga och explosiva varor.
6. Besluta om nya och ändrade villkor i tillståndet,
19 § tredje stycket, lag om brandfarliga och explosiva varor.

Enligt bilaga till delegationsbestämmelser gällande fr o m
2017-01-03
Enligt bilaga till delegationsbestämmelser gällande fr o m
2017-01-03

7. Besluta om återkallande av tillstånd, 20 § lag om Enligt bilaga till delegationsbrandfarliga och explosiva varor.
bestämmelser gällande fr o m
2017-01-03
8. Utfärda förelägganden och förbud enligt 25 §
Enligt bilaga till delegationsförsta stycket, lag om brandfarliga och explosiva bestämmelser gällande fr o m
varor.
2017-01-03
9. Besluta om förlängning av utredningstiden med Enligt bilaga till delegationstre månader, 17 § förordning om brandfarliga och bestämmelser gällande fr o m
explosiva varor.
2017-01-03
Anm. Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

10. Medgivande att följa tidigare givet tillstånd för Enligt bilaga till delegationshantering, överföring och import, till dess ansökan bestämmelser gällande fr o m
om nytt eller ändrat tillstånd prövats, 19 § 1 styck- 2017-01-03
et förordning om brandfarliga och explosiva varor.
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Övrigt
1. Besluta om undantag från beslut om eldningsförbud enligt räddningsnämndens
beslut den 4 september 2008, § 24. Se KFS
2008:09.

Enligt bilaga till delegationsbestämmelser gällande fr o m
2017-01-03

2. Avge yttrande i bygglovärenden.

Enligt bilaga till delegationsbestämmelser gällande fr o m
2017-01-03

3. Avge yttrande i planläggningsärenden.

Enligt bilaga till delegationsbestämmelser gällande fr o m
2017-01-03
Enligt bilaga till delegationsbestämmelser gällande fr.o.m.
2017-01-03

4. Avge yttrande till polismyndigheten i tillståndsärenden.
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Gällande fr o m 2017-01-03

Bilaga till delegationsbestämmelser för räddningsnämnden
Personlista som nämndens beslutanderätt har delegerats till

Ärendetyp:
LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
LBE Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Punkt 1

Utfärda förelägganden och förbud i tillsynsärenden enligt 5 kap. 2 § andra stycket, lag om skydd mot olyckor
Stefan Swenson, Roger Almgren, Johan Hjortsberg, Christer Olofsson, Joakim Ramåker, Christer Hultcrantz, DanOla Sandén, Kjell Hjerp, Christian Elton, Tommy Emriksson

Punkt 2

Utfärda föreläggande och förbud enligt 5kap 2 § andra
stycket och 3 kap 6 § andra stycket i samband med
brandskyddskontroll enligt lag om skydd mot olyckor
Peter Sandahl, Freddy Sandahl, Anders Bloom, Fredrik
Jansberger, Sebastian Adlivankin, Gert Samuelsson, Janne
Räisänen, Jacob Sandahl, Christer Svensson

Punkt 3

Besluta om dispensärenden för egensotning/rengöring
enligt 3 kap. 4 § andra stycket, lag om skydd mot
olyckor
Stefan Swenson, Roger Almgren, Johan Hjortsberg,
Joakim Ramåker

Punkt 4

Beslut om kontroll från brandskyddssynpunkt i särskilda fall enligt 3 kap. 1 § andra stycket, förordning om
skydd mot olyckor
Stefan Swenson, Roger Almgren, Johan Hjortsberg, Joakim
Ramåker

Punkt 5

Besluta om tillstånd till hantering och överföring av
explosiva varor samt förvaring i flyttbart förråd, 18 §
tredje stycket lag om brandfar-liga och explosiva varor
Johan Hjortsberg, Joakim Ramåker, Kjell Hjerp

Punkt 6

Besluta om nya och ändrade villkor i tillståndet, 19 §
tredje stycket, lag om brandfarliga och explosiva varor
Johan Hjortsberg, Joakim Ramåker, Kjell Hjerp

10/11

Punkt 7

Besluta om återkallande av tillstånd, 20 § lag om brandfarliga och explosiva varor
Johan Hjortsberg, Joakim Ramåker, Kjell Hjerp

Punkt 8

Utfärda förelägganden och förbud enligt 25 § första
stycket, lag om brandfarliga och explosiva varor
Johan Hjortsberg, Joakim Ramåker, Christer Hultcrantz,
Dan-Ola Sandén, Kjell Hjerp, Tommy Emriksson

Punkt 9

Förlängning av utredningstiden med tre månader, 17 §
förordning om brandfarliga och explosiva varor
Johan Hjortsberg, Joakim Ramåker, Kjell Hjerp

Punkt 10

Medgivande att följa tidigare givet tillstånd för hantering, överföring och import, till dess ansökan om nytt
eller ändrat tillstånd prövats, 19 § 1 stycket förordning
om brandfarliga och explosiva varor
Johan Hjortsberg, Joakim Ramåker, Kjell Hjerp

Övrigt
Punkt 1

Besluta om undantag från beslut om eldningsförbud
enligt räddningsnämndens beslut den 4 september
2008, § 24. Se KFS 2008:9
Stefan Swenson, Roger Almgren, Johan Hjortsberg, Joakim
Ramåker, Christer Olofsson, Christer Hultcrantz, Christian
Carlsson, Dan-Ola Sandén, Kjell Hjerp, Mikael Ström, Peder Svensson, Håkan Svensson, Tomas Knapasjö

Punkt 2

Avge yttrande i bygglovärenden
Stefan Swenson, Roger Almgren Johan Hjortsberg, Joakim
Ramåker, Dan-Ola Sandén, Kjell Hjerp

Punkt 3

Avge yttrande i planläggningsärenden
Stefan Swenson, Roger Almgren Johan Hjortsberg, Joakim
Ramåker, Dan-Ola Sandén, Kjell Hjerp

11/11

Punkt 4

Avge yttrande till polismyndigheten i tillståndsärenden
Stefan Swenson, Roger Almgren, Johan Hjortsberg, Joakim
Ramåker, Christer Olofsson, Christer Hultcrantz, Dan-Ola
Sandén, Kjell Hjerp

