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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Utredning om ansvar för trafikfrågor 
 
Sammanfattning  
Den 21 juni 2021 §124, beslutade kommunfullmäktige att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden och tillväxt- och tillsynsnämnden att 
gemensamt utreda frågan kring ansvar för trafikfrågorna. 
Genomförd gemensamma utredning visar att det enligt lagstiftning finns 
en tydlig gränsdragning mellan nämndernas ansvar för trafikfrågor. 
Underlaget från utredning utgör formuleringar i förslag till beslut om 
revidering av nämndernas reglementen. 
 
Utredningen visar att Samhällsbyggnadsnämnden ska vara 
Väghållningsmyndighet samt tillika trafiknämnd enligt vad som avses i 
lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234). Undantaget är 
parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt Trafikförordningen 13 kap 3 
och 8 §§. Ansvaret för parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska därför 
anges i Tillväxt och tillsynsmyndighetens reglemente.  
 
Ansvar för beslut om skymmande växtlighet enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) ingår redan i reglementet för tillväxt- och tillsynsnämnden. 
 
Denna tjänsteskrivelse är likalydande och går upp för beslut i respektive 
berörd nämnd på sammanträden i oktober. Detta så att möjlighet ska 
finnas för beslut i kommunfullmäktige om rätta reglementen inför 2022.  
 
Beslutsunderlag  
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2021 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2021  
   
Bakgrund  
Inledning 
Den 21 juni 2021 §124 beslutade kommunfullmäktige att 
uppdra till samhällsbyggnadsnämnden och tillväxt- och tillsynsnämnden 
att gemensamt utreda frågan kring ansvar för trafikfrågorna. Utredningen 
ska vara slutförd senast den 31 januari 2022 och rapporteras till 
kommunfullmäktige med förslag till rättade förändringar i nämndernas 
reglementen.      
 
Syfte 
Utredningen syftar till att tydliggöra formuleringar i förslag till 
nämndernas reglementen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.    
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Detta för att i reglementena tydliggöra ansvarsfördelningen för 
trafikfrågor så att Karlskoga kommun ska hantera trafikfrågor, 
väghållansvar och parkering i centrum på ett tryggt och effektivt sätt.  
   
Uppdraget 
Uppdraget gavs av förvaltningschef och tydliggjordes i en 
uppdragsbeskrivning, med enhetschef för gata och trafik som ansvarig 
uppdragstagare. För genomförande av uppdraget bildades en styrgrupp 
där förvaltningschef för tillväxt- och tillsynsförvaltningen samt för 
samhälle och service ingick tillsammans med kvalitetsledare och 
verksamhetsutvecklare.  
En arbetsgrupp bildades som leddes av kvalitetsledare och 
verksamhetsutvecklare på samhälle och serviceförvaltningen. Utöver det 
ingick trafikhandläggare, enhetschef gata och trafik, miljöinspektör samt 
handläggare för bostadsanpassningsbidrag.   
   
Underlaget från arbetsgruppen bidrog med material för att besvara 
frågeställningar och därmed tydliggörande ansvar och leverera underlag 
till nämndernas reglementen. Arbetsgruppens underlag har lyfts i 
styrgruppen som godkänt formuleringarna i denna tjänsteskrivelse. 
 
Beskrivning av ärendet - ansvarsfördelning för trafikfrågor   
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Väghållarens ansvar  
Väghållarens ansvar är uppdelat i flera undergrupper av ärenden som 
presenteras under olika rubriker nedan. 
 
Bygg, drift och underhåll av vägar 
Väghållaren ansvarar för byggande, nyanläggning, drift och underhåll av 
gator och vägar. En väg ska också hållas i ett för trafiken 
tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder.  
 
Framkomlighet 
Väghållaren har vidare ansvar för trafiksäkerhet, hastighet, 
framkomlighet och miljö enligt Trafikförordning (1998:1276) och 
väghållaransvaret skall överensstämma med Väglagen (1971:948). 
Kommunens väghållare hanterar handläggning av ärenden som är 
kopplade till Trafikförordningen (1998:1276) som: 

• trafiksäkerhetsfrågor  
• uppsättning av vägmärken 
• utfärdande av föreskrifter inklusive trafikavstängningar 
• utfärdande av grävtillstånd  
• granskning av trafikanordningsplaner  
• rådgivande roll avseende skymmande växtlighet för enskild 
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Allmän platsmark 
Väghållaren svarar på remisser från polismyndigheten för upplåtelse av 
allmän platsmark. För ansökan om upplåtelse av allmän platsmark 
hanteras och beslutas detta av polis. Polismyndigheten ska samråda med 
respektive ansvarig väghållare för att höra dem. Polisen skickar 
samrådsremiss till väghållaren för yttrande som avser bland annat 
trafiksäkerhet, vinterväghållning, framkomlighet för räddningsfordon 
etcetera.   
  
Parkeringsövervakning  
Väghållaren ansvarar för att fastställa regelverk och planering av stadens 
trafik för att säkerställa trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. Syftet 
med kommunal parkeringsövervakning är att främja trafiksäkerheten på 
vägarna enligt väghållningsmyndighetens ansvar.  En kommun svarar för 
parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal parkerings-
övervakning (1987:24). För att parkeringar ska vara säkra och 
tillgängliga för alla och för att skapa en god omsättning och rotation på 
fordon kombinerar väghållaren tre verktyg: 

• tidsreglering   
• övervakning    
• avgifter  

 
Fordonsflytt  
Väghållaren beslutar om fordonsflytt enligt kommunens beslut om 
kommunal parkeringsövervakning. Behov av att genomföra fordonsflytt 
uppstår vid parkeringsövervakning eller anmärkningar från allmänhet och 
fastighetsägare. Ett fordon som är felaktigt eller otillåtet uppställt och 
som stör ordningen och säkerheten i trafiken får flyttas från platsen enligt 
beslut av Polis eller kommun. Polisen kan handlägga kort fordonsflytt, i 
de fall fordon stör trafiken och riskerar att utgöra en trafikfara. 
Kommunen ansvarar för långtidsflyttar.   
Fordonsflytt regleras i förordning (1982:198) om flyttning av fordon i 
vissa fall eller lag (1982:129) om flyttning av fordon och fordonsvrak, i 
vissa fall.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar 
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag som väghållare innebär ansvar för 
trafiksäkerhet, hastighet, framkomlighet och miljö enligt 
Trafikförordning (1998:1276). Väghållaransvaret skall överensstämma 
med Väglagen (1971:948).  
 
Nämndens förvaltningsorganisation är över tid, uppbyggd för att 
upprätthålla dessa ansvar. Bland annat väghållarens handläggning av 
ärenden som är kopplade till trafikförordningen. Förvaltningens 
organisation innehåller därför en gatuenhet och en trafikenhet, där inte 
myndighetsutövning mot enskild ingår. Detta för att skapa en inre 
effektivitet i handläggning och utförande av ärenden. 
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Samhällsbyggnadsnämnden är därför tillika trafiknämnd med undantag 
av parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 
 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 
 
Prövning av frågor för parkeringstillstånd för rörelsehindrad skall göras 
med stöd av lagen om nämnder för vissa trafikfrågor 
(1978:234) gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt 
Trafikförordningen (1998:1276) 13 kap 3 och 8 §§. Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrad inryms i myndighetsutövning mot enskild.  
Ansvaret ska därmed ligga på Tillväxt och tillsynsnämnden.  
 
Beskrivning av förslag 
 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente   
Med utredningen som underlag är följande ansvarsfördelning och 
justering i samhällsbyggnadsnämndens reglemente lämplig:  
 
Rubrik: Väghållningsmyndighet och Trafiknämnd  
5 § Samhällsbyggnadsnämnden ska vara Väghållnings-
myndighet samt tillika trafiknämnd enligt vad som avses i lagen om 
nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) och därmed ansvara för: 
 

1. lokala trafikföreskrifter, föreskrifter och undantag från sådana, 
(vilka avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa 
trafikfrågor) med stöd av Trafikförordningen (1998:1276) - dock 
ej parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt 13 kap 3 och 8 
§§ TrF. 

2. trafik, trafikplanering och trafiksäkerhetsarbete. 
3. kommunala trafikövervakningen och fordonsflyttning samt 

parkeringsrörelsen på publik mark. 
4. avge yttrande rörande upplåtelse av offentlig plats   
5. fullgöra stadens åligganden som huvudman för allmänna platser 

och som väghållare. 
6. nyanläggning, förvaltning, drift och underhåll av samt 

investeringar i stadens gator, vägar och andra offentliga platser. 
7. ansvara för barmarksrenhållning och vinterväghållning avseende 

gator, vägar, torg och andra allmänna platser. 
8. kollektivtrafiksamordning. 

 
Nämnden ansvarar inte för parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt 
Trafikförordningen (1998:1276) 13 kap 3 och 8 §§.   

 
Tillväxt- och tillsynsnämndens reglemente   
Med utredningen som underlag är följande skrivning i tillväxt- och 
tillsynsnämndens reglemente lämplig: 
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• Nämnden ansvarar för den trafikuppgift som avses i lagen om 
nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) avseende 
parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt Trafikförordningen 
(1998:1276) 13 kap 3 och 8 §§.   

   
Med utredningen som underlag föreslås följande skrivning tas bort från 
nuvarande reglemente:  
 

• Nämnden ansvarar för de trafikuppgifter som avses i lagen om 
nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) undantaget lokala 
trafikföreskrifter (TrF 1998:1276, 10 kap §§)  

   
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
  

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner genomförd utredning av 
ansvar för trafikfrågor.  

2. Samhällsbyggnadsnämnden antar ovan förslag till revideringar i 
reglementet för samhällsbyggnadsnämnden.  

3. Samhällsbyggnadsnämnden skickar förslagen till revideringar i 
reglementet till kommunfullmäktige.  
 

Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef Samhälle och serviceförvaltningen 
 
 
Malin Kvarth 
Tf. Förvaltningschef Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
 
 
Agnetha Köhler 
Enhetschef gata och trafik 
 
 
Camilla Jern 
Kvalitetsledare 
 
 
Julia Åhlgren 
Verksamhetsutvecklare 
 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige Karlskoga  
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Tillväxt- och tillsynsnämnden 
 

Utredning om ansvar för trafikfrågor 
Sammanfattning 
Den 21 juni 2021 §124, beslutade kommunfullmäktige att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden och tillväxt- och tillsynsnämnden att 
gemensamt utreda frågan kring ansvar för trafikfrågorna. 
Genomförd gemensamma utredning visar att det enligt lagstiftning finns 
en tydlig gränsdragning mellan nämndernas ansvar för trafikfrågor. 
Underlaget från utredning utgör formuleringar i förslag till beslut om 
revidering av nämndernas reglementen. 
 
Utredningen visar att Samhällsbyggnadsnämnden ska vara 
Väghållningsmyndighet samt tillika trafiknämnd enligt vad som avses i 
lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234). Undantaget är 
parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt Trafikförordningen 13 kap 3 
och 8 §§. Ansvaret för parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska därför 
anges i Tillväxt och tillsynsnämndens reglemente.  
 
Ansvar för beslut om skymmande växtlighet enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) ingår redan i reglementet för Tillväxt- och tillsynsnämnden. 
 
Denna tjänsteskrivelse är likalydande och går upp för beslut i respektive 
berörd nämnd på sammanträden i oktober. Detta så att möjlighet ska 
finnas för beslut i kommunfullmäktige om rätta reglementen inför 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2021 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2021 
 

Bakgrund 
Inledning 
Den 21 juni 2021 §124 beslutade kommunfullmäktige att 
uppdra till samhällsbyggnadsnämnden och tillväxt- och tillsynsnämnden 
att gemensamt utreda frågan kring ansvar för trafikfrågorna. Utredningen 
ska vara slutförd senast den 31 januari 2022 och rapporteras till 
kommunfullmäktige med förslag till rättade förändringar i nämndernas 
reglementen.      
 
Syfte 
Utredningen syftar till att tydliggöra formuleringar i förslag till 
nämndernas reglementen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.    
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Detta för att i reglementena tydliggöra ansvarsfördelningen för 
trafikfrågor så att Karlskoga kommun ska hantera trafikfrågor, 
väghållansvar och parkering i centrum på ett tryggt och effektivt sätt.  
   
Uppdraget 
Uppdraget gavs av förvaltningschef och tydliggjordes i en 
uppdragsbeskrivning, med enhetschef för gata och trafik som ansvarig 
uppdragstagare. För genomförande av uppdraget bildades en styrgrupp 
där förvaltningschef för tillväxt och tillsyn samt för samhälle och service 
ingick tillsammans med kvalitetsledare och verksamhetsutvecklare.  
En arbetsgrupp bildades som leddes av kvalitetsledare och 
verksamhetsutvecklare på samhälle och serviceförvaltningen. Utöver det 
ingick trafikhandläggare, enhetschef gata och trafik, miljöinspektör samt 
handläggare för bostadsanpassningsbidrag.   
   
Underlaget från arbetsgruppen bidrog med material för att besvara 
frågeställningar och därmed tydliggörande ansvar och leverera underlag 
till nämndernas reglementen. Arbetsgruppens underlag har lyfts i 
styrgruppen som godkänt formuleringarna i denna tjänsteskrivelse. 
 
Beskrivning av ärendet - ansvarsfördelning för trafikfrågor   
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Väghållarens ansvar  
Väghållarens ansvar är uppdelat i flera undergrupper av ärenden som 
presenteras under olika rubriker nedan. 
 
Bygg, drift och underhåll av vägar 
Väghållaren ansvarar för byggande, nyanläggning, drift och underhåll av 
gator och vägar. En väg ska också hållas i ett för trafiken 
tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder.  
 
Framkomlighet 
Väghållaren har vidare ansvar för trafiksäkerhet, hastighet, 
framkomlighet och miljö enligt Trafikförordning (1998:1276) och 
väghållaransvaret skall överensstämma med Väglagen (1971:948). 
Kommunens väghållare hanterar handläggning av ärenden som är 
kopplade till Trafikförordningen (1998:1276) som: 

• trafiksäkerhetsfrågor  
• uppsättning av vägmärken 
• utfärdande av föreskrifter inklusive trafikavstängningar 
• utfärdande av grävtillstånd  
• granskning av trafikanordningsplaner  
• rådgivande roll avseende skymmande växtlighet för enskild 
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Allmän platsmark 
Väghållaren svarar på remisser från polismyndigheten för upplåtelse av 
allmän platsmark. För ansökan om upplåtelse av allmän platsmark 
hanteras och beslutas detta av polis. Polismyndigheten ska samråda med 
respektive ansvarig väghållare för att höra dem. Polisen skickar 
samrådsremiss till väghållaren för yttrande som avser bland annat 
trafiksäkerhet, vinterväghållning, framkomlighet för räddningsfordon 
etcetera.   
  
Parkeringsövervakning  
Väghållaren ansvarar för att fastställa regelverk och planering av stadens 
trafik för att säkerställa trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. Syftet 
med kommunal parkeringsövervakning är att främja trafiksäkerheten på 
vägarna enligt väghållningsmyndighetens ansvar.  En kommun svarar för 
parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal parkerings-
övervakning (1987:24). För att parkeringar ska vara säkra och 
tillgängliga för alla och för att skapa en god omsättning och rotation på 
fordon kombinerar väghållaren tre verktyg: 

• tidsreglering   
• övervakning    
• avgifter  

 
Fordonsflytt  
Väghållaren beslutar om fordonsflytt enligt kommunens beslut om 
kommunal parkeringsövervakning. Behov av att genomföra fordonsflytt 
uppstår vid parkeringsövervakning eller anmärkningar från allmänhet och 
fastighetsägare. Ett fordon som är felaktigt eller otillåtet uppställt och 
som stör ordningen och säkerheten i trafiken får flyttas från platsen enligt 
beslut av Polis eller kommun. Polisen kan handlägga kort fordonsflytt, i 
de fall fordon stör trafiken och riskerar att utgöra en trafikfara. 
Kommunen ansvarar för långtidsflyttar.   
Fordonsflytt regleras i förordning (1982:198) om flyttning av fordon i 
vissa fall eller lag (1982:129) om flyttning av fordon och fordonsvrak, i 
vissa fall.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar 
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag som väghållare innebär ansvar för 
trafiksäkerhet, hastighet, framkomlighet och miljö enligt 
Trafikförordning (1998:1276). Väghållaransvaret skall överensstämma 
med Väglagen (1971:948).  
 
Nämndens förvaltningsorganisation är över tid, uppbyggd för att 
upprätthålla dessa ansvar. Bland annat väghållarens handläggning av 
ärenden som är kopplade till trafikförordningen. Förvaltningens 
organisation innehåller därför en gatuenhet och en trafikenhet, där inte 
myndighetsutövning mot enskild ingår. Detta för att skapa en inre 
effektivitet i handläggning och utförande av ärenden. 
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Samhällsbyggnadsnämnden är därför tillika trafiknämnd med undantag 
av parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 
 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 
 
Prövning av frågor för parkeringstillstånd för rörelsehindrad skall göras 
med stöd av lagen om nämnder för vissa trafikfrågor 
(1978:234) gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt 
Trafikförordningen (1998:1276) 13 kap 3 och 8 §§. Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrad inryms i myndighetsutövning mot enskild.  
Ansvaret ska därmed ligga på Tillväxt och tillsynsnämnden.  
 
Beskrivning av förslag 
 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente   
Med utredningen som underlag är följande ansvarsfördelning och 
justering i samhällsbyggnadsnämndens reglemente lämplig:  
 
Rubrik: Väghållningsmyndighet och Trafiknämnd  
5 § Samhällsbyggnadsnämnden ska vara Väghållnings-
myndighet samt tillika trafiknämnd enligt vad som avses i lagen om 
nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) och därmed ansvara för: 
 

1. lokala trafikföreskrifter, föreskrifter och undantag från sådana, 
(vilka avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa 
trafikfrågor) med stöd av Trafikförordningen (1998:1276) - dock 
ej parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt 13 kap 3 och 8 
§§ TrF. 

2. trafik, trafikplanering och trafiksäkerhetsarbete. 
3. kommunala trafikövervakningen och fordonsflyttning samt 

parkeringsrörelsen på publik mark. 
4. avge yttrande rörande upplåtelse av offentlig plats   
5. fullgöra stadens åligganden som huvudman för allmänna platser 

och som väghållare. 
6. nyanläggning, förvaltning, drift och underhåll av samt 

investeringar i stadens gator, vägar och andra offentliga platser. 
7. ansvara för barmarksrenhållning och vinterväghållning avseende 

gator, vägar, torg och andra allmänna platser. 
8. kollektivtrafiksamordning. 

 
Nämnden ansvarar inte för parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt 
Trafikförordningen (1998:1276) 13 kap 3 och 8 §§.   

 
Tillväxt- och tillsynsnämndens reglemente   
Med utredningen som underlag är följande skrivning i tillväxt- och 
tillsynsnämndens reglemente lämplig: 
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• Nämnden ansvarar för den trafikuppgift som avses i lagen om 

nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) avseende 
parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt Trafikförordningen 
(1998:1276) 13 kap 3 och 8 §§.   

   
Med utredningen som underlag föreslås följande skrivning tas bort från 
nuvarande reglemente:  
 

• Nämnden ansvarar för de trafikuppgifter som avses i lagen om 
nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) undantaget lokala 
trafikföreskrifter (TrF 1998:1276, 10 kap §§)  

 
 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens förslag till beslut 

1. Tillväxt- och tillsynsnämnden godkänner genomförd utredning av 
ansvar för trafikfrågor.  

2. Tillväxt- och tillsynsnämnden antar ovan förslag till revideringar i 
reglementet för samhällsbyggnadsnämnden.  

3. Tillväxt- och tillsynsnämnden skickar förslagen till revideringar i 
reglementet till kommunfullmäktige.   

 

Malin Kvarth 
Tf. Förvaltningschef Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
 
 
Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef Samhälle och serviceförvaltningen 
 
 
Agnetha Köhler 
Enhetschef gata och trafik, Samhälle och serviceförvaltningen 
 
 
Camilla Jern 
Kvalitetsledare Samhälle och serviceförvaltningen 
 
 
 
Julia Åhlgren 
Verksamhetsutvecklare Samhälle och serviceförvaltningen 
 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige Karlskoga  




