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Inledning 

I delegationsordningen anger nämnden vem som får 
besluta  
Denna delegationsordning anger hur tekniska nämnden har beslutat att delegera sin beslutanderätt i olika 
ärenden till en förtroendevald alternativt en tjänsteperson (delegat).  Det är beslut som egentligen ska fattas 
av nämnden men där nämnden har flyttat beslutanderätten till någon annan. Det syftar till att effektivisera 
nämndens arbete eftersom det kan vara många beslut som behöver fattas inom ett verksamhetsområde varje 
dag. Delegatens beslut gäller på samma sätt som om nämnden fattat besluten.   

Nämnden kan när som helst återkalla en given delegation. 

Nämnden har inte rätt att ompröva ett beslut som delegaten har fattat.   

Vem kan nämnden delegera till? 
Nämnden kan delegera sin beslutanderätt i ett ärende eller grupp av ärenden till ett utskott, en enskild 
ledamot, ersättare i nämnden eller en tjänsteperson i kommunen. 

Vid brådskande ärenden delegerar nämnden beslutet till ordföranden 
Nämnden delegerar åt ordföranden att besluta å nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Denna beslutanderätt ska användas restriktivt. Besluten ska 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde och innehålla en uppgift om att ärendet varit brådskande. 

Vilka beslut kan nämnden inte delegera? 
Nämnden kan inte delegera beslut om:  

• verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller andra ställningstaganden av principiell 
natur. Med ärenden av principiell natur avses ärenden av mer grundläggande eller mer generell 
natur. Det politiska momentet i dessa beslut är avgörande. 

• framställningar eller yttranden till fullmäktige  

• yttranden med anledning av att nämndens beslut har överklagats 
• myndighetsutövning mot enskilda som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt 

• ärenden som medför kostnader som inte ryms inom budget  
• vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter 

Skilj mellan delegationsbeslut och ren verkställighet 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som delegeras från nämnden och ren verkställighet. Det är viktigt att 
skilja på vad som är delegationsbeslut och vad som är  ren verkställighet. I nämndens delegationsordning 
regleras enbart delegationsbesluten. 

Delegationsbeslut kräver självständiga bedömningar 
Ett delegationsbeslut kännetecknas av att beslutsfattaren måste göra vissa självständiga överväganden och 
bedömningar. I normalfallet finns det alternativa lösningar.  
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Ett delegationsbeslut kan överklagas.  

Beslut som fattas av tjänsteperson eller förtroendevald utan delegation i ärendet är inte giltiga.  

Ren verkställighet styrs av tidigare beslut och riktlinjer  
Ren verkställighet innebär att besluta om en åtgärd som redan finns inom tjänstepersonens område. Normalt 
saknas beslutsalternativ eller valmöjligheter. Besluten är styrda av riktlinjer, tidigare nämndbeslut, 
befattningsbeskrivningar, avtal, fastställda principer och rutiner. De är mer eller mindre mekaniska och 
kräver inga bedömningar. Rätten för tjänstepersoner att fatta denna typ av beslut följer av den 
arbetsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner som måste finnas för att den kommunala 
verksamheten ska fungera.  

Verkställighetsbeslut kan inte överklagas och ska inte anmälas till nämnden. 

Exempel på verkställighetsbeslut kan vara tillämpningen av en kommunal taxa eller rutinmässiga beslut i ett 
personalärende. 

När samråd krävs ska detta dokumenteras i ärendet 
Ibland anges i delegationsordningen att samråd ska ske i ett ärende. Det innebär att konsultation ska ske 
med den tjänsteperson/funktion som anges och att detta beaktas i ärendet. Det kan t ex gälla samråd med 
stadsjuristen. Samråd ska också dokumenteras med en anteckning i ärendet. Även eventuellt avvikande 
meningar och hur dessa har vägts in i ärendet ska framgå. 

MBL-förhandla innan beslut  
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen (MBL) 
fullgörs innan beslut fattas. 

Delegationsbeslut ska rymmas inom budget 
De beslut som fattas på delegation måste alltid rymmas inom nämndens budget. 

Vidaredelegation av rätten att besluta  
Samhällsbyggnadsdirektören kan vidaredelegera beslutanderätt till annan tjänsteperson/delegat. Denna 
delegat/tjänsteperson kan inte vidaredelegera beslutsrätten ytterligare.  

Den som lämnar vidaredelegation ska försäkra sig om att delegaten har nödvändig kunskap om uppdraget 
och vet vilka styrdokument som gäller för uppdraget. 

I beslut om vidaredelegering ska anges vem som beslutar vid förfall för ordinarie delegat. Besluten ska då tas 
in i den ordinarie delegatens protokollsserie.  

Delegerat ärende kan alltid beslutas av överordnad 
Ärenden som delegerats till en tjänsteman kan alltid beslutas av överordnad chef. Om ordinarie delegat 
(inklusive vikarie och ställföreträdare) har förfall och ett beslut inte bör dröja ska ärendet alltså avgöras av 
delegatens chef om inget annat anges under respektive punkt. 
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Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden 
Samtliga beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska anmälas till nämnden inom två månader 
genom att delegatens protokoll omnämns på föredragningslistan och finns tillgängligt hos nämndens 
sekreterare.  

För att anmäla delegationsbeslut till nämnden används samhällsbyggnadskontorets dokument- och 
ärendehanteringssystem Public360 där berörd chef godkänner redovisningen innan den hämtas upp av 
nämndens sekreterare. Berörd enhet ansvarar själv för att ta fram redovisningen samt att anmäla enligt ovan.  

Protokoll över beslut som fattats av förtroendevalda delegater ska därutöver sändas ut med nämndens 
handlingar eller delas ut vid sammanträdet.  

Beslut som fattas med stöd av vidaredelegering från samhällsbyggnadsdirektören ska anmälas till denne som 
i sin tur ska anmäla besluten till nämnden. 

Jäv 
Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jävsregler för 
nämndsledamöter och för tjänstepersoner är mer omfattande än jävsregler för ledamöter i 
kommunfullmäktige. Jävsregler för nämndsledamöter och tjänstepersoner finns i kommunallagen 6 kap 28-
32 §§. 

Firmatecknare  
Ordförande och samhällsbyggnadsdirektör bemyndigas att var för sig teckna kommunens firma inom 
tekniska nämndens ansvarsområde. Därutöver delegeras i avsnitt B nedan rätten att vid behov utse 
ytterligare firmatecknare. 

Personal 
All personal på kommunens kontor är anställda av kommunstyrelsen.  Delegationen som 
samhällsbyggnadskontoret har i vissa personalfrågor ges därför från kommunstyrelsen. De aktuella 
personalfrågorna vidaredelegeras från stadsdirektören till samhällsbyggnadsdirektören alternativt 
resultatenhetschefer som har rätt att besluta om exempelvis löner, disciplinära påföljder, tjänsteresor och 
uppsägningar. För all delegation till samhällsbyggnadskontoret angående personalfrågor, se 
kommunstyrelsens delegationsordning (tillgänglig på internwebben Kanalen). 

Förkortningar 
Förkortningar: lagrum m m 

KF  Kommunfullmäktige  

KS  Kommunstyrelsen  

TN  Tekniska Nämnden 
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TN:s ordf  Tekniska Nämndens ordförande 

Sbd Samhällsbyggnadsdirektör 

SBN Stadsbyggnadsnämnden 

KDN Kommundelsnämnd 

PBB Prisbasbelopp     (år 2019 = 46 500 kr) 

KL Kommunallagen (SFS 2017:725) 

FL Förvaltningslagen (SFS 1986:223) 

TF Tryckfrihetsförordningen 

FBL Fastighetsbildningslagen 

ÄULL Lagen om äganderättsutredning och legalisering 

AL Anläggningslagen 

LL Ledningsrättslagen 

SFL Lagen om förvaltning av samfälligheter 

TrF Trafikförordningen 

VmF Vägmärkesförordningen 

LFF Lagen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129) 

FFF Förordning om flyttning av fordon i vissa fall 

OL Ordningslagen 

ÄTA Ändring, tillägg och avgående gällande beställda/utförda arbeten 

 

Förkortningar: titlar  

RcSm Resultatområdeschef stadsmiljö 

RcMex Resultatenhetschef mark och exploatering  

RcUm Resultatområdeschef utemiljö  

EcP Enhetschef parkering (Stadsmiljö) 

GcGt Gruppchef gata/trafik (Stadsmiljö)  

GcP Gruppchef park (Stadsmiljö) 

GcEx Gruppchef exploatering (Mark och exploatering) 

GcMa Gruppchef mark och fastigheter (Mark och exploatering) 

GcBygg Gruppchef byggprojektledning (Mark och exploatering) 
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A Verksamhetsövergripande områden  

1 Brådskande ärenden  
Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

A.1.1 Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan inväntas 

TN:s ordf Nej KL 6 kap. 
39 § 

 

 

2 Allmänna handlingar och administrativa ärenden  
Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

A.2.1 Beslut att inte lämna ut allmän handling eller att 
enbart lämna ut delar av handling om frågan har 
överlämnats till beslut av tjänsteperson 

Sbd  TF 2 kap. 2 
§, 19 § 

Prövning om allmän handling ska lämnas ut 
sker i första hand av tjänstepersonen som 
ansvarar för handlingen 

När utlämning av en handling nekas ska 
personen som efterfrågar handlingen 
informeras om att man har rätt att få ett 
skriftligt beslut som sedan kan överklagas 

Samråd med stadsjurist vid behov 

A.2.2 Beslut om mindre ändringar i nämndens 
informationsredovisning  

Sbd Arkivredogörare  Informationsredovisning som t ex 
dokumenthanteringsplan, hanterings-
anvisning, klassificeringsstruktur m.m.  

Mindre ändringar som inte är principiella 
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Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

eller  innebär att ett nytt gallringsbeslut fattas 
t ex  förändring av gallringsfrist och nya 
handlingstyper 

Samråd med stadsarkivarie 

A.2.3 Undertecknande av handlingar för att fullfölja 
nämndens beslut 

Sbd    

 

3 Överklagan, omprövning och yttrande  
Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

A.3.1 Avstå från att avge yttrande i ärenden som är av 
större vikt eller principiell beskaffenhet 

TN:s ordf Nej   

A.3.2 Avstå från att avge yttrande i ärenden som inte är av 
större vikt eller principiell beskaffenhet 

Sbd     

A.3.3 Rätt att inom nämndens verksamhetsområde utfärda 
fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och 
andra myndigheter, motta delgivning och 
underteckna handlingar m.m. 

Sbd   Samråd med stadsjurist vid behov 

A.3.4 Rätt att inom nämndens verksamhetsområde agera 
ombud och företräda kommunen som markägare vid 
förrättningar och övriga lantmäteriåtgärder hos 
lantmäteriet/fastighetsbildningsmyndigheten 

Sbd GcEx 

Ingenjörer på 
mark- och 
exploateringsen
heten 

FBL, SFL, 
ÄULL  
(1971:1073) 

AL 
(1973:1144) 

LL  
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Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

(1973:1144) 

A.3.5 Avvisa ombud för motpart vid överklagan Sbd  FL 9 § 
 

Samråd med stadsjurist 

A.3.6 Yttra sig till förvaltningsdomstol över överklagat 
beslut som fattats av delegat 

Sbd   Samråd med stadsjurist 

A.3.7 Överklaga beslut eller dom av förvaltningsdomstol 
som rör beslut som fattats av delegat 

Sbd   Samråd med stadsjurist 

A.3.8 Besluta om omprövning ska ske Sbd    

A.3.9 Ompröva beslut som är fattat av delegat Delegaten 
för 
ursprungs
beslutet 

   

A.3.10 Besluta om överklagandet har kommit in i rätt tid till 
myndigheOten (rättidsprövning) 

Delegaten 
för 
ursprungs
beslutet 

 FL 44 §  

A.3.11 Beslut att avvisa ärende som kommit in för sent Sbd  FL 45 §  

 

Kommentar: Punkterna A.3.4 – A.3.7 behandlar beslut fattade av tjänsteperson på delegation av TN. Om ett beslut som TN tagit överklagas tar nämnden 
beslut om nämnden själv ska vidta åtgärder eller delegera åtgärderna i det speciella fallet. 
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4 Förtroendevaldas resor och deltagande i konferenser 
Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

A.4.1 Förtroendevaldas tjänsteresor och deltagande i 
konferenser inom Norden och Baltikum 

TN:s ordf Nej  Resor inom landet undantas 

A.4.2 Förtroendevaldas tjänsteresor och deltagande i 
konferenser utanför Norden och Baltikum 

TN:s 
presidium 

Nej  Resor inom landet undantas 

A.4.3 Ordförandens tjänsteresor och deltagande i 
konferenser inom och utom Norden och Baltikum 

TN:s 
presidium 

Nej  Resor inom landet undantas 
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B Ekonomi 

1 Ekonomiska medel för drift, investering, reinvestering och exploatering 
Beslut om årsbudget för drift, investeringar, reinvesteringar och exploateringar tas av kommunfullmäktige i Mål och budget och tekniska nämnden 
specificerar budgeten per verksamhetsområde och per projekt i sin verksamhetsplan.  Omdisponeringar inom budgetramar av budgetbelopp i 
verksamhetsplanen sker löpande under året och informeras om delårsboksluten.  Tekniska nämndens delegering av ekonomiska belopp inom budget för drift, 
investering och exploatering framgår av B.1.  

Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

B.1.1 Beslut om årets budget för drift, investering, 
reinvestering och exploatering 

Delegeras 
ej 

  Beslut tas av KS/KF i Mål och budget 

B.1.2 Beslut om specificerad årsbudget för drift per 
verksamhet, investering och reinvestering per 
projekt  

Delegeras 
ej 

  Budgetbeslut per projekt/verksamhet tas av 
TN i verksamhetsplanen 

 

B.1.3 Beslut om omdisponeringar drift- och 
investeringsbudget under året 

Sbd Ekonomichef  Budgetförändringar under året informeras 
om i delårsboksluten 

B.1.4 Beslut att påbörja investeringsförstudie Sbd    

 

2 Upphandlingar och anbud 
Telge Inköp AB bedriver inköpsverksamhet i form av upphandlingar, tecknar ramavtal och utvecklar inköpsprocessen.  Bolagets syfte är att på detta sätt bidra 
till kostnadseffektiva inköp i kommunen och koncernen.  Se vidare ”Riktlinjer för inköp och upphandling i Södertälje kommun och kommunens bolag” som 
antogs av stadsdirektören och verkställande direktören i kommunens bolag i oktober 2018. Av riktlinjerna framgår vem/vilka som har ansvar för olika 
aktiviteter genom hela upphandlingsprocessen och vilka beslut som ska tas av samhällsbyggnadskontorets tjänstepersoner. 
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Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

B.2.1 Underteckna beslut och avtal vid direktupphandling Sbd    

B.2.2 Avropa mot ramavtal upp till 150 PBB Sbd    

B.2.3 Avropa mot ramavtal upp till 20 PBB inklusive ÄTA Enhetschef   Avrop mot ramavtal upp till 4 PBB är att 
betrakta som verkställighet 

B.2.4 Utse avtalsansvarig på kontoret vid stora ramavtal 
eller avtal 

Sbd    

3 Attest och rutiner 
Delegationsordningen kompletteras med attestbeslut enligt attestreglementet. 

Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

B.3.1 Rätt att utse Sbd till beslutsattestant TN:s ordf   Enligt attestreglementet 

B.3.2 Rätt att utse beslutsattestanter inom  Sbk enligt 
attestreglemente 

Sbd   Kan inte vidaredelegeras 

B.3.3 Utfärda fullmakt att teckna kommunens firma inom 
TN:s ansvarsområde 

Sbd  Ekonomichef   

4 Övrigt 
Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

B.4.1 Beslut att ersätta någon för stulen eller skadad 
egendom när det kan antas att ersättning skulle ha 
lämnats av kommunens ansvarsförsäkring om det 
inte hade varit för att ersättningsbeloppet ryms inom 

Sbd RcSm 

RcUm 

 Samråd med kommunens säkerhetsenhet 
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Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

kommunens självrisk Ekonomichef 

B.4.2 Beslut att ersätta någon för stulen eller skadad 
egendom i andra fall än i punkt B.4.1, om det på 
andra grunder än skadeståndsskyldighet är 
kommunens uttalade linje att lämna ersättning 

Sbd RcSm 

RcUm 

Ekonomichef 

 Samråd med kommunens säkerhetsenhet 

B.4.3 Försäljning av lös egendom som inte behövs i 
verksamheten 

Sbd    

B.4.4 Nedsättning av fordringar Sbd   Enligt kommunens kredit- och kravpolicy 
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Trafik 

1 Lokala trafikföreskrifter, dispenser m.m. 
Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

C.1.1 Besluta om lokala trafikföreskrifter enlighet med 
policy för TN eller allmänna rekommendationer  

RcSm 

EcP 

GcGt 

Trafikingenjör 

Gatuingenjör 

Trafiktekniker 

 

TrF 10 kap. 1 §, 
2 § och 3 3 

Lokala trafikföreskrifter av principiell 
betydelse beslutas av TN  

Samråd med polismyndigheten 

C.1.2 Meddela föreskrifter om hastighet, 
bärighetsklass och särskilda trafikregler för vissa 
vägar 

RcSm 

GcGt 

 TrF 3 kap. 17 §, 
4 kap. 11 § och 
10 kap. 14 § 

  

C.1.3 Besluta om undantag/dispenser från 
bestämmelserna i Trafikförordningen  

RcSm 

GcGt 

EcP 

Trafikingenjör 

Gatuingenjör 

Trafiktekniker 

TrF 13 kap. 3 §  

C.1.4 Besluta om särskilda undantag 
(parkeringstillstånd) för rörelsehindrade 

RcSm 

EcP 

Trafikassistent TrF 13 kap. 8 §  Vidaredelegation gäller trafikassistent med 
särskilt uppdrag i denna typ av ärenden  

C.1.5 Besluta om undantag från bestämmelser i 
trafikförordningen (stannande och parkering) 

RcSm 

EcP 

GcGt 

 TrF 13 kap 3 § 1 
st. 4 pt. TrF 10 
kap 1 § 2 st. 12 
eller 13 pt. 

Samråd med EcP eller GcGt beroende på 
vilken delegat som ska fatta beslutet 

C.1.6 Besluta om nyttokort och boendeparkering  RcSm Trafikassistent   
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Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

EcP 

C.1.7 Besluta om flytt av fordon  RcSm 

EcP 

Trafikövervakare LLF (1982:129) Vidaredelegation gäller trafikövervakare med 
särskilt uppdrag i denna typ av ärenden 

C.1.8 Besluta om kommunala bidrag till enskilda 
vägar och färjor 

RcSm    

C.1.9 Besluta om vägvisning till inrättningar, 
anläggningar och turistiskt intressanta mål  

RcSm 

GcGt 

Trafiktekniker 

Gatuingenjör 

Trafikingenjör 

VmF 2 kap 13a §  

C.1.10 Besluta om trafikanordningsplaner  RcSm 

GcGt 

Gatuingenjör 

Trafikingenjör 

Trafiktekniker 
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D Upplåtelser 

1 Hyres- och arrendeavtal, upplåtelser av offentlig plats samt tomträtter 
Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

D.1.1 Ingå, överlåta och säga upp hyres- och 
arrendekontrakt 

Sbd RcMex  Vidaredelegation gäller för kontrakt med 
längd upp till och med 5 år  

D.1.2 Yttrande över remisser från Polisen angående 
markupplåtelser i egenskap av markägare 

GcGt Markupplåtare OL Upplåtelse enligt lokala ordningsföreskrifter 
och allmänna rekommendationer betraktas 
som verkställighet 

D.1.3 Besluta om tillstånd att gräva i gata GcGt Gatuingenjör 

Trafikingenjör 

Trafiktekniker 

  

D.1.4 Besluta om upplåtelse av torghandelsplats  RcSm Markupplåtare 

Trafikassistent 

 Enligt lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln i Södertälje, kommunens policy 
eller allmänna rekommendationer 

D.1.5 Ingå/ompröva/säga upp/ändra tomträttsavtal 
enligt de riktlinjer som TN antagit 

RcMex GcMa   

D.1.6 Besluta om ändrad tomträttsavgäld RcMex GcMa   

D.1.7 Ändra tomträttsavtal i samband med 
fastighetsreglering/lantmäteriförrättning 

RcMex GcMa   
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E Köp och försäljning av fastigheter 

1 Förvärvstillstånd m.m. 
Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

E.1.1 Yttrande över ansökan om förvärvstillstånd Sbd  Lag (1992:1368) 
om tillstånd till 
vissa förvärv av 
fast egendom 

 

E.1.2 Påkalla prövning enligt lagen om förvärv av 
hyresfastighet m m i ärende som inte avser 
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse 

Sbd  Lagen om 
förvärv av 
hyresfastighet 
mm 

 

 

2 Fastighetsköp, försäljningar m.m.  
Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

E.2.1 Förvärv och överlåtelse av fastighet eller 
fastighetsdel (i syfte att genomföra fastställd 
detaljplan) till ett värde av högst 100 PBB 

Sbd  Jordabalken  

4 kap.  

 

E.2.2 Vid offentlig auktion förvärva fast egendom, 
arrende eller tomträtt för högst 100 PBB   

Sbd    

E.2.3 Försälja fastighet/fastighetsdel utan nämnvärd 
ekonomisk eller strategisk betydelse och som 

Sbd RcMex  Vidaredelegation gäller då summan inte 
överstiger 15 PBB 
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Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

inte beräknas komma att användas av 
kommunen om köpeskilling är högst 100 PBB 

Om köpeskillingen överstiger 100 PBB krävs 
KS:s beslut och över 250 PBB godkännande 
av KF 

E.2.4 I övriga fall köpa fastighet eller fastighetsdel för 
högst 50 PBB 

Sbd RcMex  Vidaredelegation gäller då summan inte 
överstiger 10 PBB 

Om köpesumman överstiger 50 PBB krävs 
beslut av KS  

E.2.5 Medge avdrag på köpeskillingen när TN sålt en 
fastighet och förutsättningarna för köpet 
väsentligt förändrats om avdraget är högst 10 
PBB 

Sbd RcMex   

E.2.6 Förvärva lös egendom på arrendemark eller vid 
dödning av tomträtt 

Sbd RcMex  Vidaredelegation gäller då summan inte 
överstiger 10 PBB 

E.2.7 Köp och försäljning av hus på ofri grund till ett 
värde av högst 100 PBB 

Sbd RcMex  Vidaredelegation gäller då summan inte 
överstiger 20 PBB 

 

3 Avtal inom exploateringsområdet 
Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

E.3.1 Teckna genomförandeavtal/exploateringsavtal/ 
intentionsavtal/markanvisningsavtal/ 
optionsavtal som inte är av principiell 
beskaffenhet eller i övrigt av större vikt  

 

Sbd   Förutom ärendets vikt och principiella 
beskaffenhet är beslutsnivån beroende av 
penningdelen av vederlaget i enlighet med 
punkterna E2 

Genomförandeavtal/exploateringsavtal som är 
av större vikt beslutas av TN och 
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Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

genomförandeavtal/exploateringsavtal som är 
av principiell beskaffenhet och i övrigt av större 
vikt beslutas av KS/KF 

E.3.2 Träffa och förändra avtal om ledningsrätt, 
vägrätt, gemensamhetsanläggning, samfällighet 
eller servitut och andra rättigheter och 
skyldigheter som berör fastighet som tillhör 
kommunens fastigheter 

Sbd RcMex   

 

4 Övriga ärenden inom exploateringsområdet  
Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

E.4.1 Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta 
exploateringsfastighet samt godkänna 
överlåtelse av träffade avtal 

RcMex     

E.4.2 Ansöka hos fastighetsinskrivningen vid statliga 
lantmäteriet om olika fastighetsåtgärder, t ex 
ärenden som rör lagfart, inteckningar, 
tomträtter m m 

RcMex  GcEx 

GcMa 

  

E.4.3 Tillämpa gatukostnadsbestämmelser enligt PBL 
eller motsvarande tidigare lagstiftning 

RcMex     

E.4.4 Framställningar och yttrande över remisser 
från fastighetsbildningsmyndigheten i frågor 
som rör kommunens fastighetsinnehav 

RcMex  GcEx   
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Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

E.4.5 Yttrande över remisser från SBN/KDN om 
fastighetsplan inom en detaljplan 

RcMex     

E.4.6 Yttrande i egenskap av markägare över 
bygglovsremisser från SBN/KDN 

RcMex, 

RcSm 

Exploaterings-
ingenjör 

Gatuingenjör 

 Delegation och vidaredelegation gäller var för 
sig inom respektive verksamhetsområde 

 

 

5 Planärenden 
Nr. Ärendetyp Delegat Vidaredelegat Lagrum Kommentar 

E.5.1 Ansöka om planläggning av kommunens mark RcMex     

E.5.2 Yttrande till SBN/KDN om planprogram, 
detalj- och strukturplaner samt områdes-
bestämmelser som inte är av principiell 
beskaffenhet eller i övrigt av större vikt 

RcMex    Samrådsyttrande ska beslutas av TN om 
frågan är av principiell beskaffenhet eller i 
övrigt av större vikt 

Kommentar: Enligt SBNs reglemente får nämnden anta, ändra, upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller i 
övrigt av större vikt. SBN får utöva denna befogenhet endast om TN efter prövning har tillstyrkt förslaget till detaljplan eller områdesbestämmelse. Frågan om 
principiell art beslutas av KF. SBNs befogenhet gäller inte i kommundelarna. 
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