Delegeringsordning
bygg- och trafiknämnden
i Sigtuna kommun

Fastställd av bygg- och trafiknämnden den 14 april 2015 § 49
Rev. bygg- och trafiknämnden 2016-03-08 § 24
Uppdatering bygg- och trafiknämnden 2018-05-15 § 68

STADSBYGGNADSKONTORET
Södergatan 20, Märsta 195 85Märsta Telefon 08-591 260 00 vx Fax 08-591 125 48 stadsbyggnadskontoret@sigtuna.se www.sigtuna.se

2

1 Kommunallagens samt plan- och bygglagens regler om
delegering av ärenden inom en nämnd
Nämnders möjligheter till delegering av ärenden behandlas i 6 kap. 33-38 §§ kommunallagen, KL, där följande framgår:
33 § En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 §.
En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i
någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att besluta på nämndens
vägnar.
34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
•
•
•
•
•

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 berör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden,
och
vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

35 § Beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 33 § ska anmälas till nämnderna,
som bestämmer i vilken ordning detta ska ske.
36 § En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har
utsett 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.
37 § Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens
verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i
sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att besluta i stället. Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschefen.
38 § Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens
vägnar, får nämnden uppställa villkor som innebär att de som utnyttjar nämndens
tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas.
Nämnden får också föreskriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för
dem som utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt beslutet.
Det finns även bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om möjligheten till delegering.
Ett delegeringsuppdrag enligt 6 kap. 33 § KL får, utöver det som följer av 6 kap. 34 §
KL, enligt 12 kap. 6 § PBL inte omfatta befogenhet att
•
•

avgöra ärenden som är av stor vikt eller har principiell betydelse,
i andra fall än som avses i 11 kap. 30-32 §§ och 33 § 1 PBL besluta förelägganden eller förbud som förenas med vite,
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•
•

besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som
föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg
på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, eller
avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL.

2 Delegerad beslutanderätt
Respektive nämnds ansvar och behörighet framgår av Nämndreglementen, reglementen för Sigtuna kommuns nämndorganisation.
Nämndens delegeringsregler:
•

•
•
•

Vid förfall för ordinarie delegat, och då beslut inte utan olägenhet kan uppskjutas, har överordnad tjänsteman, förordnad vikarie, eller annan tjänsteman
inom verksamhetsområdet med samma funktion rätt att fatta beslut i stället för
ordinarie tjänsteman. Den överordnade tjänstemannen bestämmer i ett sådant
fall vem av dessa som ska fatta beslut.
Om ärendets beskaffenhet så påkallar, ska beslut fattas av överordnad tjänsteman eller nämnd. Det är den överordnade tjänstemannen som tar ställning
till detta.
I de fall förvaltningschefen är delegat får förvaltningschefen i sin tur uppdra
åt en annan anställd inom förvaltningen att besluta i stället, om inte annat
anges i den specifika delegeringen.
Beslutsrätt som är delegerad till ordförande är också vid förfall för ordförande/förste vice ordförande i nämnd delegerad till förste vice ordförande eller andre vice ordförande i nu nämnd ordning.

3 Anmälan av beslut
Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Syftet med anmälningsskyldigheten är dels att tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov, dels att se till att beslutet vinner laga kraft. Ett kommunalrättsligt beslut vinner laga kraft efter tre veckor räknat från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Vad gäller beslut som
fattats med stöd av delegering räknas klagotiden från den dag då anslag skett avseende justering av protokoll från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes till
nämnden.
Klagotiden för ett förvaltningsrättsligt beslut räknas tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.
Beslut som fattas efter vidaredelegering av förvaltningschefen ska anmälas till förvaltningschefen och nämnden.

4 Verkställighetsbeslut
Till beslutsfattande som faller utanför delegeringsbegreppet hör beslut som är att betrakta som ren verkställighet, dvs. där det saknas utrymme för självständiga bedömningar. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa och
inköp enligt ramavtal.
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Även flertalet beslut som rör myndighetens rent interna förhållanden utgör ren verkställighet. Denna typ av arbetsuppgifter kan istället framgå av en arbetsordning som
tas fram inom förvaltningen.

5 Arbetsutskott (AU)
Bygg- och trafiknämnden har i enlighet med 6 kap. 20 § andra stycket KL bestämt
att ett arbetsutskott (AU) ska finnas bestående av nämndens ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e viceordförande samt tre ersättare som inträder vid behov. Arbetsutskottet är beslutsmässigt när minst två ledamöter är närvarande.

6 Administration m.m.
Av följande förteckning framgår vad som gäller i administrativa frågor för nämnden. Förteckningen beslutas av nämnden men utgör inte delegeringar i kommunallagens bemärkelse. Åtgärder som vidtas med stöd av denna förteckning behöver
inte anmälas till nämnden.
Ärende

Ansvar

Anmärkning

Underteckna avtal, andra
handlingar och skrivelser för
nämnden
Utse ombud att föra nämndens
talan
Rätt att skriva under delgivningskvitto ställt till nämnden

Stadsbyggnadschefen, stadsbyggnadskontorets enhetschefer

Nämndreglementet 11, 30
§

Stadsbyggnadschefen

Omfattar utfärdande av
fullmakt.
Nämndreglementet 29 §

Administratör/assistent

Förkortningar:
KL
FL
BFS
EKS
PBL
PBF
BBR
HIN

ALM

AL
LL

Kommunallagen
Förvaltningslagen
Boverkets författningssamling
Europeiska konstruktionsstandarderna
Plan- och bygglagen
Plan- och byggförordningen
Boverkets byggregler
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt
avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på
allmänna platser
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar
än byggnader
Anläggningslag
Ledningsrättslagen

5

7 Delegeringsförteckning
I delegeringsförteckningen nedan anges vilka ärenden eller grupper av ärenden
inom nämndens område där annan än nämnden får beslutanderätt. Enskilda delegater utpekas i särskild bilaga till denna delegeringsordning. Särskild bilaga över
enskilda delegater upprättas och ajourhålls av stadsbyggnadschefen.
Stadsbyggnadschefen har rätt att inträda som ersättare för samtliga delegater.
Delegat har rätt att avstå från att fatta beslut med stöd av given delegering. Ärendets avgörande ska då utan dröjsmål hänskjutas till närmast högre beslutsnivå.

7.1 Allmänt
7.1

Ärende

Lagrum

Delegat

1

Besluta i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas

6 kap. 36 § KL

Ordförande

2

Pröva om överklagande skett i rätt tid och
avvisa överklagande som kommit in för
sent
Anmärkning:
Nämndsekreterare vid förfall för administratör.

24 § FL

Administratör
Nämndsekreterare
Ansvarig tjänsteman för
ärendet i de fall nämnden fattat beslut

Delegeringen omfattar att ta ställning till
om ändring av beslut ska ske eller inte.
3

Rättelse av beslut
Anmärkning:
Gäller endast inom ramen för övrig delegeringsrätt

26 § FL

Handläggare

4

Ompröva och ändra beslut
Anmärkning:
Gäller endast inom ramen för övrig delegeringsrätt

27 § FL

Handläggare

5

Besluta att inte lämna ut handling, uppställa villkor för dess utlämnande eller
avge yttrande över överklagande av sådant
beslut

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Stadsbyggnadschef

6

Avvisande av ombud

9 § FL

Stadsbyggnadschef

7

Föra nämndens talan och avge yttrande i
ärenden eller mål vid domstol eller annan
myndighet

6 kap. 6 § KL

Stadsbyggnadschef

Anmärkning:
Gäller inte i ärenden enligt 6 kap. 34 § KL
Delegeringen omfattar att ta ställning till om
beslut eller dom ska överklagas samt att i
förekommande fall överklaga.
8

Besvara till nämnden särskilda skrivelser
och frågor till enskilda

Stadsbyggnadschef

9

Avskriva ärende som inte längre är aktuellt

Administratör
Handläggare

10

Anmäla till inskrivningsmyndigheten
att föreläggande upphör

PBL 11 kap. 42-44 §§

Administratör
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7.1
11

Ärende

Lagrum

Delegat
a) Stadsbyggnadschef
b) Stadsbyggnadschef

a) Framställan till domstol om utdömande
av vite enligt 3 kap.1 § fjärde stycket
(2010:921) om mark- och miljödomstolar.
b ) Framställan till domstol om utdömande
av vite enligt 6 § lag (1985:206) om viten.
Anmärkning:
Beslut om vitesbelopp tas av nämnden.

12

Teckna avtal med personuppgiftsbiträde
enligt GDPR (General Data Protection Regulation).

Europaparlamentets och
rådets förordning (EU)
2016/679 GDPR och Dataskyddslagen.

Stadsbyggnadschef

8.1 Bygglov
För ärenden som omfattas av den äldre plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL,
med tillhörande föreskrifter gäller delegationsordning fastställd av Bygg- och trafiknämnden 2011-01-25 § 21.
8.1
1

2

Ärende

Lagrum

Delegat

Beslut om positivt bygglov inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap. 30 och
30 a §§ PBL
Undantag från delegering:
- Byggnader med fler än 30 lägenheter
- Byggnader med större bya än 6000 m²

9 kap. 2, 5, 8, 9 samt 14 §§
PBL

Handläggare

Beslut om positivt bygglov inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap. 31 § och
31 a § PBL

9 kap. 2, 5, 8, 9 samt 14 §§
PBL

Handläggare

Beslut om positivt bygglov för andra anläggningar än byggnader enligt 6 kap. 1 §
första stycket 1, 3, 5, 6 och 9 PBF inom
ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap.
31 § och 31 a § PBL.

6 kap. 1 § första stycket 1,
3, 5, 6 och 9 PBF

AU

9 kap. 2, 5, 8, 9 samt 14 §§
PBL

Handläggare

9 kap. PBL

Anmärkning:
Bygglov för andra anläggningar än byggnader enligt 6 kap. 1 § första stycket 2, 4, 7,
8 och 10 PBF får alltid ges inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap. 31 § och
31 a § PBL.
I övrigt gäller endast delegering om:
1) Positivt förhandsbesked har meddelats
2) Villkoren i förhandsbeskedet uppfylls
3) Förutsättningarna för lov inte har förändrats.
3

Beslut om positivt bygglov inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap. 31 b-d §
PBL

6 kap. 3 § PBF

7
8.1
4

5

6

Ärende

Lagrum

Delegat

Beslut om positivt bygglov inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap. 32 § och
32 a § PBL

9 kap. 2, 5, 8, 9 samt 14 §§
PBL

Handläggare

Beslut om positivt tidsbegränsat bygglov
inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 33
§ PBL.

9 kap. 33§ PBL

Beslut om positivt rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap.
34 § PBL.

9 kap. 10 § PBL

6 kap. 3 § PBF
Handläggare

6 kap. 3 § PBF
Handläggare

Undantag från delegering:
Byggnad som omfattas av skydd enligt 8
kap. 13 § PBL samt rivning som kräver
beslut enligt annan författning
7

Beslut om positivt marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 35 §
PBL

9 kap. 11-13 §§ PBL

Handläggare

Beslut om marklov får även fattas med
liten avvikelse enligt 9 kap. 35 § andra
stycket PBL
8

Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 19 §

9 kap. 19 § PBL

Bygglovschef

9

Beslut att förelägga sökanden att komplettera en ofullständig ansökan samt att
avvisa ansökan om komplettering inte
sker inom utsatt tid

9 kap. 22 § PBL

Administratör
Handläggare

10

Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna

9 kap. 27 § PBL

Handläggare

11

Beslut om lov för åtgärder som inte kräver lov inom ramen för 9 kap. 14 § PBL
Gäller endast inom ramen för övrig delegeringsrätt

9 kap. 14 § PBL

Handläggare
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10 kap. PBL
Beslut att förelägga sökanden att komplettera en ofullständig anmälan samt att
avvisa anmälan om komplettering inte
sker inom utsatt tid

6 kap. 10 § PBF

Administratör
Handläggare

13

Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk
utan att slutbesked lämnats.

10 kap. 4 § PBL

Handläggare

14

Beslut att utse ny kontrollansvarig
om en kontrollansvarig har lämnat
sitt uppdrag

10 kap. 13 § PBL

Handläggare

15

Beslut att det för rivningsåtgärder inte
behövs någon kontrollplan

10 kap. 18 § PBL

Handläggare

16

Beslut att ge startbesked om det enligt 10
kap. 14 § inte behövs något tekniskt samråd

10 kap. 22 § första stycket
1 PBL

Handläggare

17

Beslut om att förelägga byggherren enligt
10 kap. 14 § PBL att komma in med de
handlingar som behövs för prövningen av
frågan om startbesked.
Gäller endast ärenden där det enligt 10
kap. 14 § PBL inte behövs något tekniskt
samråd

10 kap. 22 § första stycket
2 PBL

Handläggare

8
8.1
18

Ärende
Beslut att med startbesked godkänna att en
åtgärd får påbörjas.

Lagrum

Delegat

10 kap. 23-24 §§ PBL

Administratör (gäller enbart eldstäder)

Att i startbeskedet fastställa:

Handläggare

• Den kontrollplan som ska gälla med
uppgift om vem eller vilka som är
sakkunniga eller kontrollansvariga
• Bestämma de villkor som behövs för
att få påbörja åtgärden
• Bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs
• Bestämma de handlingar som ska
lämnas inför beslut om slutbesked
• Ge de upplysningar om krav enlig
annan lagstiftning som behövs
19

Beslut att vägra startbesked

10 kap. 23-24 §§ PBL

Bygglovschef

20

Beslut att enligt 10 kap. 26 § PBL godkänna ansvarig person att utstaka
byggnad, tillbyggnad eller anläggning
enligt inlämnad ansökan

10 kap. 26 § PBL

Handläggare

21

I anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning framföra anmärkning
som innefattar för byggherren bindande
föreskrift om det ligger inom ramen för
nämndens tillsynsarbete.

10 kap. 27 § och 11 kap.
8 § PBL

Handläggare

22

Beslut om kompletterande villkor för
bygg- eller rivningsåtgärderna eller
för kontrollen

10 kap. 29 § PBL

Handläggare

23

Beslut om slutbesked respektive interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna i 10
kap. 34-17 §§ PBL

10 kap. 34-37 §§ PBL

Administratör (gäller enbart eldstäder)
Handläggare

24

Beslut om att vägra slutbesked respektive
interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna i 10 kap. 34-17 §§ PBL

10 kap. 34-37 §§ PBL

Bygglovschef

25

11 kap. PBL
Rätt att avföra ärenden föranledda av
anmälan där nämnden inte ska ingripa
för att åstadkomma rättelse

11 kap. 5 § PBL

Bygglovschef

26

Avge ingripandebesked inom ramen för
föreskrifterna 11 kap. 7 § PBL

11 kap. 7 § PBL

Handläggare

27

Rätt att av polismyndigheten begära det
biträde som behövs för tillträde enligt 11
kap. 8 § PBL

11 kap. 9 § PBL

Bygglovschef

28

Beslut om lovföreläggande om lovpliktig
åtgärd har vidtagits utan lov under förutsättning att:

11 kap. 17 § PBL

Handläggare

11 kap. 18 § PBL

Handläggare
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•

Det är sannolikt att lov kan ges
för åtgärden i efterhand

•

Delegaten har befogenhet att besluta i lovärendet

Beslut om föreläggande om underhållsutredning

9
8.1

Ärende

Lagrum

Delegat

30

Beslut om åtgärdsföreläggande som inte
förenas med vite

11 kap. 19 § PBL

Handläggare

31

Beslut om rättelseföreläggande som inte
förenas med vite

11 kap. 20 § PBL

Handläggare

32

Beslut om rivningsföreläggande som
inte förenas med vite

11 kap. 21 § PBL

Handläggare

33

Beslut om föreläggande för ökad trafiksäkerhet som inte förenas med vite

11 kap. 22 och 23 §§ PBL

Handläggare

34

Besluta om föreläggande om stängsel
kring industrianläggningar som inte
används, som inte förenas med vite

11 kap. 24 § PBL

Handläggare

35

Beslut om förbud mot fortsatt arbete
eller åtgärd, även förbud som förenas med vite

11 kap. 30-32 §§ PBL

Bygglovschef

36

Beslut om förbud mot användning av
byggnadsverk om byggnadsverket har
säkerhetsbrister, även förbud som förenas
med vite

11 kap. 33 § första punkten
PBL

Bygglovschef

37

Beslut om förbud mot användning av
byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked

11 kap. 33 § andra punkten
PBL

Bygglovschef

38

Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen för föreskrifterna i
11 kap. 34 § PBL

11 kap. 34 § PBL

Bygglovschef

39

Beslut att entlediga kontrollansvarig som
åsidosatt sina skyldigheter enligt 10 kap.
11 § PBL och efter förslag av byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig

11 kap. 35 § PBL

Bygglovschef

40

Beslut att ansöka om handräckning hos
kronofogdemyndigheten för tillträde enligt
11 kap. 8 § eller när någon har underlåtit
att utföra arbete eller vidta en åtgärd som
har förelagts honom eller henne enligt 10
kap. 19, 21 eller 22 §§ PBL

11 kap. 39 § PBL

Bygglovschef

41

12 kap. PBL

12 kap. 8-11 §§ PBL

Handläggare

Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar

8 kap. 6 § och 5 kap. 9 §
PBF

Handläggare

Beslut om längre besiktningsintervall
enligt 3 kap. 16 §

BFS 2011:12 H12

Handläggare

Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall
med tillämpning av kommunens taxa.
Beslut om avgift får fattas på delegering
även i de fall huvudbeslutet inte är delegerade från nämnden
42

43

Plan- och byggförordningen m.m.

Beslut om anstånd med besiktning enligt 3
kap. 17 §
Beslut om användningsförbud för hissar
och andra motordrivna anordningar med
tillämpning av bestämmelserna i 3 kap.
4-5 §§

11 kap. 33§ 1 PBL

10
8.1

Lagrum

Delegat

Besluta om föreläggande (utan vite) mot
ägare till byggnader som inte fullgör sina
skyldigheter ifråga om funktionskontroll
av ventilationssystem så att denne fullgör sina skyldigheter

BFS 2011:16

Handläggare

45

Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt av ventilationssystem om
det finns särskilda skäl

BFS 2011:16

Handläggare

46

Beslut att medge mindre avvikelse från
föreskrifterna om det finns särskilda skäl
och byggnadsprojektet ändå kan antas
bli tekniskt tillfredsställande och att det
inte finns någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt

BFS 2011:6, BBR 18, 1:22

Handläggare

47

Boverkets föreskrifter och allmänna
råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)

BFS 2011:10, EKS 8

Handläggare

BFS 2011:13 HIN 2, 5§

Handläggare

44

Ärende

5 kap. 1-7 §§ och PBF
11 kap. 19-20 §§ PBL

Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och
byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och det inte finn någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt
48

Beslut att avsluta ärende när åtgärd
inte kan avkrävas

BFS 2011:5 ALM 2

Beslut att förelägga om redovisning av åtgärder
Föreläggande om åtgärd (som inte förenas
med vite)
Rätt att företräda nämnden vid samråd med
Lantmäterimyndigheten

FBL 4 kap. 25§ AL 21 §

Rätt att godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning

FBL 15 kap 11 § AL 30 §

51

Beslut om färdigställandeskydd behövs
eller inte

Lag om färdigställandeskydd (SFS 2014:227)

Handläggare

52

Beslut att medge mindre avvikelse från
föreskrifterna om det finns särskilda
skäl och byggnadsprojektet ändå kan
bli tekniskt tillfredsställande och det
inte finns någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt

BBR 1:22

Handläggare

Ärende

Lagrum

Delegat

Beslut att sända upprättat förslag till detaljplan på samråd vid standardförfarande
Beslut att sända upprättat förslag till detaljplan på samråd vid enkelt förfarande

5 kap. 6 § PBL fr.o.m
2015-01-01
5 kap. 6 § PBL före
2015-01-01

AU

49

50

Handläggare

LL 19 §
Handläggare

och LL 28 §

8.2 Plan
8.2.1
1
2

AU

11

8.3 Trafik
8.3.1 Parkering och fordon
8.3.1

Ärende

Lagrum

Delegat

Trafikförordningen (TrF)
13 kap 8-9 §§
(SFS 1998:1276)
Trafikförordningen (TrF)
13 kap 8-9 §§
(SFS 1998:1276)
Trafikförordningen (TrF)
13 kap 8-9 §§
(SFS 1998:1276)
Lag (SFS 1982:129) och
Förordning
(SFS 1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Lag om kommunal parkeringsövervakning
(SFS 1987:24) 6 §
Lag om kommunal parkeringsövervakning
(SFS 1987:24) 6 §

Handläggare

Ärende

Lagrum

Delegat

1

Beslut om trafikregleringar, undantag
regleras enligt nedan

Trafikförordningen (TrF)
10 kap 1-6 §§, 8-10 §§, 12
§, 14 §. 13 kap 3-5 §§
(SFS 1998:1276)

AU

2

Häva beslut om trafikregleringar

Trafikförordningen (TrF)
10 kap 1-6 §§, 8-10 §§, 12
§, 14 §. 13 kap 3-5 §§
(SFS 1998:1276)

AU

3

Beslut om gångfartsområden

4

Beslut om lågfartsområden

5

Beslut om hastighetsbegränsningar vid
förskolor, skolor och liknande institutioner

6

Beslut om dispenser

7

Tillstånd att sätta upp sådan skylt som
anges i 5§ och tillsyn över att sådant tillstånd finns (avvisning från område, som
är av betydelse för friluftslivet)

8

Kommunens uppgifter enligt sjötrafikförordningen

9

Yttrande över remisser från Länsstyrelsen, Trafikverket och andra myndigheter
och organisationer i trafikfrågor som inte
är av principiell karaktär eller innebär
betydande ekonomiska konsekvenser

1

Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

2

Beslut om avslag om parkeringstillstånd
för rörelsehindrade

3

Beslut om att återkalla parkeringstillstånd
för rörelsehindrade

4

Beslut om flyttning av fordon och skrotbilshantering

5

Förordnade av parkeringsvakter

6

Återkallande förordnande av parkeringsvakter

Handläggare

AU

Handläggare
Trafikövervakningen

Enhetschef trafikövervakningen
Enhetschef trafikövervakningen

8.3.2 Gatu- och trafikärenden
8.3.2

AU
AU
AU

Trafikförordningen (TrF)
13 kap 3-5 §§ (SFS
1998:1276)
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning

Handläggare

Sjötrafikförordningen
(1986:300)

Handläggare

Handläggare

Stadsbyggnadschef

12
8.3.2

Ärende

10

Beslut om trafiksignal

11

Beslut om utsättande av fartbegränsande
åtgärder

12

Beslut om anläggande samt borttagning
av parkeringsyta

13

Beslut om vägvisning till inrättningar
eller anläggningar

Lagrum

Delegat
AU
AU

AU

Handläggare

8.4 Adresser och lägenhetsnummer
8.4

Ärende

1

Utreda och numrera adressplatser. Samråd, yttranden, ändringar och beslut om
adresser.

2

Besluta om belägenhetsadresser som inte
är bostadsadresser.

3

Besluta i ärenden om fastställande av belägenhetsadress (10 §).

4

Besluta i ärenden om fastställande av lägenhetsnummer samt underrätta fastighetsägare (11 §).

5

Förelägga fastighetsägare att rapportera
lägenhetsnummer samt informera boende
och anslå lägenhetsnummer (22 §).

Lagrum

Delegat

Lagen om lägenhetsregister (SFS 2006:378)

Handläggare

Lagen om lägenhetsregister (SFS 2006:378)

Handläggare

Lagen om lägenhetsregister (SFS 2006:378)

Handläggare

Lagen om lägenhetsregister (SFS 2006:378)

Handläggare

Lagen om lägenhetsregister (SFS 2006:378)

Handläggare

Lagrum

Delegat

8.5 Yttranden
8.5
1

Ärende
Underteckna yttranden till andra myndigheter.

Stadsbyggnadschefen
Stadsbyggnadskontorets
enhetschefer

