


 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-04-26 SBN AL 2022-00009 
Handläggare  
Alexander Blomqvist 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Justering i delegationsordning  

Sammanfattning 

Det har från upphandlingsenheten kommit önskemål om att justera i 
samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning nummer 34 att utöka 
avtalstiden för tecknande av driftavtal för den egna förvaltningen. 
Nuvarande delegationsordning medger tecknande av avtal för högst 3 år. 
Förslaget är en utökning av detta till 4 år då det är en vanligare 
uppbindningsperiod för driftavtal.  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 26 april 2022 
Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, antagen 2022-02-15 § 4 
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta justering av 
delegeringsordning gällande en utökning av bindningstid vid tecknande av 
driftavtal för den egna förvaltningen.  

Alexander Blomqvist 
Utredare övergripande verksamhet 
 
 

Expedieras till 
Verksamhetschef 



 Delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämnden 

 Fastställd: 2015-01-08, SBN § 1 

 Reviderad 2022-02-15, SBN § 4 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämnden 

Karlskoga kommun 
  



 Delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämnden 

 Fastställd: 2015-01-08, SBN § 1 

 Reviderad 2022-02-15, SBN § 4 

 
 

2 

Innehåll 
Inledning – Definitioner och övergripande direktiv ................................................................................................................................ 3 
Förhållandet kommunfullmäktige – nämnd ................................................................................................................................................................. 3 

Nämndens beslut – vad är delegering? ......................................................................................................................................................................... 3 
Vad reglerar en delegeringsordning ............................................................................................................................................................................. 4 

Vidaredelegering .......................................................................................................................................................................................................... 4 

Vissa ärenden får inte delegeras. (6 kap. 38 § KL.) ..................................................................................................................................................... 4 
Skillnad mellan verkställighet och delegering ............................................................................................................................................................. 4 

Allmänna rättigheter och skyldigheter ......................................................................................................................................................................... 5 
Anmälan av delegationsbeslut - överklagandetid ......................................................................................................................................................... 5 

Förändring i delegeringsordning mm ........................................................................................................................................................................... 5 

Förkortningar ........................................................................................................................................................................................ 6 

Allmänna frågor och övriga ärenden ..................................................................................................................................................... 7 
Delegation är giltig inom alla typer av ärenden och följer organisation och delegatens uppdragsområde ........................................................... 7 

Nr .................................................................................................................................................................................................................................. 7 
Allmänna frågor ........................................................................................................................................................................................................... 7 

B Personalfrågor ................................................................................................................................................................................... 9 
B 1. Organisation .......................................................................................................................................................................................................... 9 
B 2. Anställning ............................................................................................................................................................................................................ 9 

C Ekonomiska frågor .......................................................................................................................................................................... 11 
C1. Övergripande ekonomi ........................................................................................................................................................................................ 11 

D Planärenden .................................................................................................................................................................................... 12 
D 1. Planärenden ........................................................................................................................................................................................................ 12 

E Hyres-, Gaturenhållhållning och skyltning, Trafik- och övriga frågor ............................................................................................... 13 
E 1. Hyresfrågor ......................................................................................................................................................................................................... 13 
E 2. Gaturenhållning och skyltning ............................................................................................................................................................................ 14 
E 3. Trafikfrågor ......................................................................................................................................................................................................... 15 
E 4. Övriga frågor ....................................................................................................................................................................................................... 16 
 

 



 Delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämnden 

 Fastställd: 2015-01-08, SBN § 1 

 Reviderad 2022-02-15, SBN § 4 

 
 

3 

 

  

Inledning – Definitioner och övergripande direktiv 

Förhållandet kommunfullmäktige – nämnd 
Kommunfullmäktige fastställer en politisk organisation med styrelse, nämnder och beredningar. För varje nämnd beslutar kommunfullmäktige om 

ett reglemente som reglerar vilka verksamheter nämnden ska bedriva. Enligt kommunallagen 3 kap § 10 får fullmäktige uppdra åt en nämnd att i full-

mäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden. Dessa anges i reglementet eller genom särskilt beslut i kommunfullmäktige. 

Uppgifter av principiell beskaffenhet får inte delegeras från kommunfullmäktige. Genom kommunfullmäktiges beslut om mål, budget och andra 

typer av kommunövergripande styrdokument, får nämnden ytterligare ramar för sin verksamhet. Exempel på kommunövergripande styrdokument är 

till exempel attestreglemente, reglemente för intern kontroll, beslut om taxor och avgifter. 

 
Nämndens beslut – vad är delegering?  
Nämnden fattar beslut inom nämndens ansvarsområde i enlighet med reglemente, lagstiftning och övergripande styrdokument. Nämnden har 

möjlighet att delegera ärenden i enlighet med reglerna i kommunallagen 6 kap 33 - 38 §.  

Med delegering avses att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Delegerade beslut gäller på samma sätt 

som om nämnden själv fattat dem. Den som får beslutanderätten kallas delegat. När en delegat fattat beslut på nämndens vägnar har beslutet samma 

rättsverkan som om nämnden beslutat och kan överklagas på samma sätt. 

 

Ärenden av principiell karaktär får aldrig delegeras. Inom ramen för det som är möjligt att delegera beslutar nämnden vilka frågor man delegerar. 

Syftet med delegering är att nämnden ska avlastas ärenden. Att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Nämnden har alltid kvar 

beslutanderätten vad gäller det övergripande ansvaret för verksamheten som politisk beslutsfattare. När nämnden agerar som verksamhetsbedrivare 

bedöms möjligheten till delegering störst. När nämnden fått en specifik uppgift delegerad till sig från kommunfullmäktige bedöms möjligheten att 

delegera vidare mer begränsad. 
 

Nämnden får uppdra åt att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegation kan ges till: 

– ett utskott till nämnden (inte presidium). Utskottet måste innehålla förtroendevalda från nämnden 

– en ledamot eller ersättare 
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– en anställd hos kommunen (behöver inte vara anställd hos nämnden men i kommunen)  

 

Blandad delegation får inte förekomma, dvs. delegation får inte ges till politiker och tjänstemän ihop och heller inte till en grupp av tjänstemän. 

 

Vad reglerar en delegeringsordning  
När nämnden delegerar sin beslutanderätt ska det klart anges vilken beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. 

Delegeringen framgår av en delegeringsförteckning eller ett särskilt beslutsprotokoll. En nämnd har befogenhet att när som helst återkalla en lämnad 

delegering. Detta kan bero på till exempel, missbruk av delegeringsbefogenheten. Nämndens återkallelse av delegering kan göras generellt eller i ett 

särskilt ärende. Nämnden kan också genom ett eget handlande föregripa en delegats beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och 

besluta. Ett beslut som redan har fattats med stöd av delegering kan inte återtas av nämnden och nämnden har inte någon omprövningsmöjlighet. 

Utsedd delegat i delgeringsordningen kan överlämna ärendets avgörande till närmast överordnad. 
 

Vidaredelegering  
Nämnden kan delegera beslutanderätt till förvaltningschef och ger förvaltningschef rätt att vidaredelegera. Förvaltningschefs vidaredelegering får 

endast ske i två led. En förvaltningschefs vidaredelegering ska anmälas till nämnden i delegeringsordningen.  
 

Vissa ärenden får inte delegeras. (6 kap. 38 § KL.) 
Delegering av ärenden får inte göras av: 

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.  

 Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av 

fullmäktige har överklagats.  

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

 Ärenden som väckts genom Karlskogaförslag och som överlåtits till nämnden  

 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 
 

Skillnad mellan verkställighet och delegering  

Skillnaden mellan verkställighet eller delegering av beslut är av betydelse då beslut kan överklagas och ska anmälas till nämnden.  

När fråga handlar om ren verkställighet, saknas som regel utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter. Rör det sig om fall där det finns flera 

alternativ, där bedömningar måste göras, frågan är av politiskt intresse, medborgare kan ha intresse av att få frågan laglighetsprövad - bedöms det 

ofta som delegeringsbeslut. Exempel på verkställighet kan vara rådgivning, information, tillsyn eller tillämpning av fastställd taxa. Att anmäla 
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överträdelser av bestämmelser i lagstiftningen till Polis- eller Åklagarmyndigheten, betraktas vanligen som ren verkställighet.  

Likaså är även andra typer av underrättelser att betraktas som ren verkställighet. 

Allmänna rättigheter och skyldigheter  
En delegat fattar beslut på nämndens vägnar enligt gällande reglemente och lagstiftning. Ett delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Nämnden 

kan inte ändra ett beslut som en delegat har tagit på delegation. Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell eller 

prejudicerande beskaffenhet eller om delegaten på annat sätt bedömer att frågan bör prövas av nämnden. 
 

Vissa typer av ärenden kan kräva att samråd sker mellan tjänstemän med olika kompetenser. Det är ansvarig handläggares skyldighet att kontakta 

berörda tjänstemän för att frågan ska bli fullständigt belyst ur olika kompetensers synvinkel. För några typer av ärenden i delegeringsordningen 

anges ”Samråd ska ske med...”, det betyder att delegat måste kontakta angiven tjänsteman före beslut fattas. Samråd sker muntligt om inte annat 

anges. Delegaten är alltid ansvarig för beslutet. 

Ersättare för delegat anges i delegeringsordning i vissa ärenden. I ärenden där ersättare inte anges i delegeringsordningen har utsedd vikarie på 

tjänsten rätt att fatta beslut på delegation. Då nämnden delegerar allt till förvaltningschef är detta alltid den som ersätter vidare delegaten.  

 

Anmälan av delegationsbeslut - överklagandetid 
Nämnden ska enligt 6 kap. 40 § KL och 7 kap. 8 § KL fastställa hur beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Alla 

delegationsbeslut ska anmälas, eller protokollföras särskilt. Oavsett om beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller genom 

förvaltningsrättsligt överklagande. Alla delegationsbeslut ska anmälas till nämnden för att nämnden ska ha kännedom om vilka beslut som fattas i 

nämndens namn. Överklagandetiden för ett delegationsbeslut i Samhällsbyggnadsnämnden börjar gälla från och med berörd sakägare har tagit del av 

beslutet och tre veckor framåt i enlighet med förvaltningslagen. Anmälan av delegationsbeslut till nämnden ska ske regelbundet, månadsvis vid 

nästkommande sammanträde. Anmälan sker genom förteckning eller kopia på beslutet. Beslutande ärenden ska gå att identifiera, vara daterade och 

beslutsfattare ska framgå.  

 
Förändring i delegeringsordning mm 
Delegeringsordningen ska revideras så snart förändringar sker som påverkar delegeringsordningen, till exempel ändring i lagstiftning eller 

organisation. Nämnden är ansvarig för att revidering sker och beslutar om ändring i delegeringsordning. Förvaltningschef beslutar om ändrad 

vidaredelegering. En övergripande översyn av delegeringsordning och verkställighetsuppgifter ska göras minst vart tredje år.  
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Förkortningar 

Lagar/avtal som hänvisas till 

AB Allmänna bestämmelser 

FL Förvaltningslagen 

KL Kommunallagen 

KHA Kommunala huvudavtalet 

LAS Lag om anställningsskydd 

LOA Lag om offentlig anställning 

PBL Plan och bygglagen 

OSL Offentlighet och Sekretesslag 

TF Tryckfrihetsförordningen 

 

 

KF Kommunfullmäktige 

KS Kommunstyrelsen 

SBF Samhällsbyggnadsförvaltningen 

SBN Samhällsbyggnadsnämnden 

SoG  Samhällsutveckling och geodata 

Fsth Kommunfastigheter 

ToG Trafik och gata 

PoV Park och Verkstad 

KLM Kommunal lantmäterimyndighet 

 

 

Delegater/beslutsfattare 

Delegat kan överlämna ärendets avgörande till närmast överordnad. 

Ordförande Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

Vice ordförande Samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande  

FC Förvaltningschef, SBF. Vid FC:s frånvaro inträder Biträdande FC 

VC Verksamhetschef 

EC Enhetschef, avser samtliga enhetschefer för respektive ansvarsområde. 

 I annat fall anges specifik EC, ex EC samhällsutveckling och geodata 

TH Trafikhandläggare 

KLM-chef Lantmäterichef 

FS Fastighetsstrateg 
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Numrering i vänster kolumn avser ordningens placering i kommunens ärendehanteringssystem Ciceron. 

 Allmänna frågor och övriga ärenden 

Delegation är giltig inom alla typer av ärenden och följer 

organisation och delegatens uppdragsområde 

 

Nr Allmänna frågor Lagrum Delegat Vidaredel. Kommentar 

1 Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas. 

KL 6 kap 

§ 39 

Ordf. 

Ersättare: Vice ordf 

 Förvaltningssekreterare får administrera 

delegationen i ärendehanteringssystemet. 

2 Företräda nämnden inför andra statliga och kommunala 

myndigheter och domstolar (ej Lantmäteri-myndigheten). 

 FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC  

3 Utfärda fullmakt för att föra nämndens talan i mål och 

ärenden som faller inom nämndens uppdragsområde 

 FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC  

4 Överklaga och yrka om inhibition när förvaltningsdomstol 

eller kammarrätt ändrat nämndens beslut som ursprungligen 

fattats av delegat. 

KL Delegat i 

ursprungsbeslutet 

 

VC/EC  

5 Ompröva beslut i ärenden där ursprungsbeslutet fattats av 

delegat 

FL FC   

6 Beslut om att inte lämna ut allmän handling. TF 

TF 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

KLM-chef KLM-chef för handlingar tillhörande 

lantmäteriet 

7 Avge yttrande över remisser från annan myndighet 

/organisation 

KL FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC  
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8 Utse systemförvaltare för verksamhetsspecifikt datasystem. 

 

GDPR FC 

 

 Nämnden är systemägare för 

verksamhetsspecifika system. Ansvar inom 

systemförvaltningsorganisationen framgår av 

kommunens systemförvaltningsorganisation. 

9 Teckna avtal med personuppgiftsbiträde. GDPR FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC  

10 Förtroendevaldas deltagande i externa kurser, konferenser, 

resor upp till två dagar för enskild aktivitet. 

 

 För ordförande:  

Vice ordförande 

Ersättare: Andra 

vice ordförande   

 

För övriga 

förtroendevalda i 

nämnden: 

Ordförande 

Ersättare: 

Vice ordförande 

 

 Över två dagar för enskild aktivitet beslutas 

av nämnden. Interna kurser anordnat av 

kommunen är verkställighet. 

 

Frågor om ersättningar till förtroendevalda 

regleras i ersättningsreglementet. 

 

Förvaltningssekreterare får administrera 

delegationen i ärendehanteringssystemet. 

11 Beslut om representation och uppvaktningar på nämndens 

vägnar som överstiger 6 % av prisbasbeloppet. 

 Ordförande 

Ersättare: 

Vice ordförande 

 Riktlinjer för representation och 

uppvaktningar ska följas. Representation 

understigande 6 % av prisbas-beloppet är 

verkställighet. 

Förvaltningssekreterare får administrera 

delegationen i ärendehanteringssystemet. 

http://intranatet/sidor/stod-i-arbetet/tekniskt-stod-och-support/systemforvaltning.html
http://intranatet/download/18.387692b115eecfadc7d2ebf4/1507649234956/uppvaktning-vardskap-och-representation-riktlinje.pdf
http://intranatet/sidor/anstallning--arbetsmiljo/anstallning/uppvaktning-i-kommunen.html
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 B Personalfrågor 

Beslut följer organisationsstrukturen d v s respektive chef beslutar för direkt underställd personal. Ansvar och befogenheter följer uppdrag. 

Beslut ska rymmas inom ramen för fastställd budget eller separat beslut hos kommunfullmäktige. 

Kommunövergripande riktlinjer och kollektivavtal ska följas. Kommunstyrelsen/personalavdelningen ansvarar för tolkning. Kollektivavtal tecknas alltid av 

kommunstyrelsen (eller den delegat kommunstyrelsen utsett). 

 

Arbetsuppgifter och ansvar för arbetsmiljön inom förvaltningen 

Delegering av arbetsmiljöuppgifter sker enligt 3 kap Arbetsmiljölagen och är inte delegering enligt kommunallagen. 

Kommunövergripande direktiv gäller. Delegering sker i och med undertecknande av särskilt dokument. 

 B 1. Organisation Lagrum Delegat Vidaredel. Kommentar 

12 Beslut om indelning av förvaltningen i 

huvudverksamheter/avdelningar. 
 FC  Organisationsförändringar inom avdelning är 

verkställighetsbeslut. 

13 Antal tjänster, volym. 

 
 FC 

 

 Anmäls genom internbudget för respektive år. 

Förändring under budgetår anmäls till nämnd 

i verksamhetsrapport. 

 B 2. Anställning Lagrum Delegat Vidaredel. Kommentar 

14 Anställa chefer tillsvidare. LAS, AB FC 

 

 Anställning sker i samråd med berörd närmsta 

chef. 

15 Anställning av personal, tillsvidare, exklusive verksamhets- 

och enhetschef.  

LAS, AB FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

VC/EC Beslut om anställning följer befattningslista. 

Återbesättning av tjänster ska prövas i samråd 

med FC. 

16 Enskilda, särskilda överenskommelser i samband med 

anställning. 

 

 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC Efter samråd med förvaltningschef och HR-

avdelning.  

 



 Delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämnden 

 Fastställd: 2015-01-08, SBN § 1 

 Reviderad 2022-02-15, SBN § 4 

 
 

10 

17 Beslut om skyddsarbete vid arbetsmarknadskonflikt som 

endast berör samhälle och serviceförvaltningen. 

KHA FC  Enligt Sveriges kommuner och landstings 

konflikt-anvisningar och efter samråd med 

HR-avdelningen.  

18 Avskedande eller uppsägning på grund av arbetsbrist som 

endast berör samhälle och serviceförvaltningen. 

LAS 

 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC Samråd med HR-avdelningen. 

Vid arbetsbrist som berör flera förvaltningar 

sker samordning genom HR-avdelningen. 

 

19 Anställa vikarier/tidsbegränsade anställningar  

– för tid över 6 månader 

 

LAS 

AB 4 § 

FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC Prövning av återbesättning ska ske före 

tillsättning. Samråd sker med FC. 

Anställningar för kortare tid än 6 månader 

samt anställning av sommarvikariat är 

verkställighet.  

20 Tjänstledighet från 3 mån eller längre - utan lön  FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC I samråd med FC.  

Kortare tjänstledighet är verkställighet och sker 

efter samråd. 

21 Prövning av bisyssla LOA 

AB 

FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC  

22 Löneöversyn enligt avtal HÖK FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC  I enlighet med riktlinjer. Kostnad redovisas i 

internbudget respektive år.  

23 Förhandling enligt MBL och gällande samverkansavtal. LAS FC  Samråd med HR 

24 Beslut om bilavtal  BIA 2§ FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC  
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25 Deltagande i kurser, konferenser och tjänsteresor 

överstigande tre dagar för förvaltningschef. 

 

AB 7§ Ordförande alt. 

Kommun dir. 

  

26 Avskedande inom samhälle- och serviceförvaltningen LAS 

18 - 20§ 

FC  Samråd med HR 

27 Enskilda överenskommelser i samband med anställningens 

avslutande. 

 FC  Efter samråd med HR-avdelningen. 

 

28 Kvarstående i anställning efter uppnådd högsta 

pensionsålder 

LAS 

 

FC 

 

VC/EC Efter samråd med förvaltningschef och HR-

avdelningen. 

29 Minskad arbetstid   FC VC/EC Efter individuell prövning kan minskad 

arbetstid erbjudas. 

Följer regler för tjänst-ledighet utan lön. 

30 Särskild avtalspension 

Upp till 6 månader – förvaltningschef 

Enligt riktlinjerna beslutas särskild avtalspension från 6 

månader upp till ett år av HR-chef och över ett år av 

kommunstyrelsens ordförande 

Riktlinje 

Pensions  

hand - 

läggning 

FC  Särskild avtalspension kan erbjudas som hel 

eller partiell pension efter individuell 

prövning.  

Kostnad för särskild avtalspension belastar 

förvaltningen. 

 

      

 C Ekonomiska frågor 

Beslut följer organisationsstrukturen, ansvar och befogenheter följer uppdrag. 

Beslut ska rymmas inom ramen för fastställd budget eller separat beslut hos kommunfullmäktige. 

Kommunövergripande riktlinjer i ekonomiärenden ska följas 

 C1. Övergripande ekonomi Lagrum Delegat Vidaredel. Kommentar 

31 Mindre revidering av attestförteckning.  FC   I enlighet med attestreglemente. 

http://intranatet/download/18.72ffae3b15e7dfe206b11728/1505906375080/reglemente-attest.pdf
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32 Avskrivning av kommunens fordran (sluta ställa krav).   FC 

 

 Nedskrivning görs av ekonomiavdelningen 

vid bokslut. KS ansvar.  

33 Beslut om ansökan och deltagande i projekt med extern 

finansiering där egen finansiering ryms inom beslutad 

budget. 

 FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

VC 

EC 

Till exempel projekt/bidrag hos statliga 

myndigheter, EU eller annan 

samarbetsorganisation.  

34 Teckna driftavtal för den egna förvaltningen som löper högst 

tre (3) fyra (4) år. 

 

 FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

VC 

EC  

Driftavtal inom årets driftbudget samt 

driftavtal understigande 500 tkr/år som löper 

högst tre år är verkställighet. 

 

 D Planärenden 

 D 1. Planärenden Lagrum Delegat  Kommentar 

35 Besluta om samråd och granskning av förslag till program, 

detaljplan, områdesbestämmelser. 

PBL FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

EC SoG  

36 Tecknande av planavtal PBL FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

EC SoG  

37 Besluta om behovet av miljökonsekvensbeskrivning eller 

strategisk miljöbedömning vid upprättande av detaljplan, 

ändring av detaljplan eller planprogram. 

PBL 

MB 6 

kap. 7-19 

§§  

FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

EC SoG  

38 Fastställande av avgift i enskilda ärenden inom 

planverksamheten då mindre avsteg från taxan görs. 

12 kap. 

8-11 §§ 

PBL 

FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

EC SoG  
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39 Besluta om positivt planbesked när beslutet är förenligt med 

gällande översiktsplan  

 

PBL 

5.kap §2 

FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

EC SoG  

40 Besluta att planbesked får lämnas senare än efter fyra 

månader 

PBL 

5.kap §4 

FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

EC SoG Efter överenskommelse med sökande 

41 Besluta om uppdrag som syftar till att upphäva 

fastighetsindelningsbestämmelser 

 FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

EC SoG  

   

 E Hyres-, Gaturenhållhållning och skyltning, Trafik- och övriga frågor 

 E 1. Hyresfrågor Lagrum Delegat  Kommentar 

42 Beslut om och tecknande av hyresavtal med extern part för 

inhyrning av lokal med en kontraktstid fem (5) år eller 

kortare. 

 FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

VC 

EC Fsth 

FS 

Inhyrning av lokal för tidsbegränsat särskilt 

ändamål, t ex tillfällig evakuering i samband 

med om - eller tillbyggnad är 

verkställighetsbeslut. 

Extern part = annan juridisk person, t ex 

kommunalt bolag, privat aktör. 

43 Teckna hyresavtal med extern part, uthyrning av lokal, med 

en kontraktstid fem år eller kortare. 
 FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

 

VC 

EC Fsth 

FS 

Principiella ärenden lyfts till nämnd, t ex vid 

frågor om att behålla och hyra ut lokal eller 

sälja fastighet. 

Samråd ska ske med FC vid förslag till avsteg 

från marknadsmässig hyra. Uthyrning av 

enskilda lägenheter är verkställighet. 

44 Uppsägning av hyreskontrakt  FC VC  
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 Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC Fsth 

FS 

45 Teckna hyresavtal med intern part, uthyrning av lokal, med 

en kontraktstid fem år eller kortare. 

 

 FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

VC 

EC Fsth 

FS 

 

 E 2. Gaturenhållning och skyltning     

46 
Besluta i ärende om tillstånd till skyltning varigenom 

allmänheten avvisas från visst område av betydelse för 

friluftslivet. 

5 § LSGS FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

Endast skyltning som inte kräver bygglov. 

47 

Besluta i ärende om tillstånd att ha tavla, skylt, inskrift eller 

därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda eller 

liknande ändamål varaktigt uppsatt utomhus. 

6 § LSGS 

Förordnin

g. 

(1998:929

) 

2-6 §§ 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

Endast ärenden som inte kräver bygglov. 

48 Besluta i ärende om tillstånd att sätta upp anordning som 

informerar om affärsrörelse eller annan verksamhet på 

platsen eller anslagstavla för meddelanden om kommunala 

angelägenheter. 

7 § LSGS 

FGS 

2-6 §§ 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

Endast ärenden som inte kräver bygglov. 

49 
Medgivande att inte ta bort affisch eller annan tillfällig 

anordning utomhus för reklam, propaganda eller liknande 

ändamål inom fyra veckor. 

9 § LSGS 

FGS 

2-6 §§ 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

Endast ärenden som inte kräver bygglov. 

50 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift för prövning. LSGS FC EC ToG  
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Förordnin

g. 

(1998:903

) 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

TH 

51 

Besluta om föreläggande eller förbud i tillsynsärende. 

12 §§ 

LSGS 
FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

 

52 
Avge yttrande till länsstyrelsen eller annan myndighet som 

prövar ärende om tillstånd/dispens/medgivande till skyltning 

m.m. 

 FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

 

 E 3. Trafikfrågor Lagrum Delegat  Kommentar 

53 Besluta om undantag i ärenden av tillfällig natur och med en 

tidsomfattning av högst ett år. 

SFS 

1998:127

6  

13 kap 3 

§ 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

 

54 Utfärda lokala trafikföreskrifter av tillfällig natur och med en 

tidsomfattning av högst ett år 

TrF 

(1998:12

76) 10 

kap 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

 

55 Rätt att förordna parkeringsvakt.  FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 
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56 Avge yttrande över tillstånd för begagnande av offentlig 

plats. 

 FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

 

57 Utfärda dispens från lokala trafikföreskrifter i högst ett år STFS 

2009:73 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

 

58 Utfärda nyttokort KF 

2003-02-

27 § 32 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

 

59 Flytta fordon SFS 

1982:129 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

 

 E 4. Övriga frågor Lagrum Delegat  Kommentar 

60 Beslut i ärenden enligt lagen om lägenhetsregister, inklusive 

besöksadresser (2006:378), fastställande och ändring av 

lägenhetsnummer. 

 KLM-chef   

 

 




