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Kommunstyrelsen

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
för mark-, fastighets- och trafikärenden
KS2020/477/01
Förslag till beslut
Följande punkter i kommunstyrelsens delegeringsordning antagen 201503-17, § 86, med senaste revideringen 2018-09-18, § 206 ändras eller läggs
till.
A.2.3 Plan- och exploateringsing. tas bort som delegat och ersätts med
enhetschef plan och projekt/trafik och park
A.8.1 Verksamhetschef tas bort som delegat och ersätts med enhetschef
plan och projekt/trafik och park
A.10.2 Plan- och exploateringsing. tas bort som delegat och ersätts med
fysisk planerare
A.10.3 Plan- och exploateringsing., enhetschef trafik och park, enhetschef
plan och projekt tas bort som delegat och ersätts med tekniska handläggare
och enhetschef plan och projekt/trafik och park
A.10.5 Plan- och exploateringsing. tas bort som delegat och ersätts med
verksamhetschef
A.10.6 Plan- och exploateringsing. tas bort som delegat
J.1.5 Plan- och exploateringsing. tas bort som delegat och ersätts med
fysisk planerare
J.1.11 – J.1.13 Plan- och exploateringsing. tas bort som delegat och ersätts
med fysisk planerare
J.1.14 Läggs till enligt följande:
Ärendetyp: Beslut om huruvida genomförandet av en detaljplan kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan
Lagrum: 5 kap. 11 a § andra stycket PBL
Delegat: Allmänna utskottet

Postadress
Sunne kommun
1. Plan och projekt
686 80 Sunne

Besöksadress
Plan och projekt
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-162 45 direkt
0705458770 mobil

Internet och fax
www.sunne.se
anders.olsson@sunne.se
0565-160 01 fax

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr
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Kommentar/villkor: Sådant beslut får inte överklagas särskilt, 13 kap. 2 §
tredje stycket PBL Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har
påbörjats före den 1 april 2020, övergångs-bestämmelse 3 till SFS 2020:76.
K.1.3 ändras till enligt följande:
Ärendetyp: Upplåtelse av kommunens mark (exempelvis servitut,
nyttjanderätt, arrende, allmän plats).
Delegat: plan- och exploateringsing. tas bort som delegat och ersätts med
teknisk handläggare
K.1.4 Plan- och exploateringsing. tas bort som delegat och ersätts med
teknisk handläggare
K.1.5 Plan- och exploateringsing. tas bort som delegat och ersätts med
enhetschef plan och projekt / trafik och park
K.1.5 a läggs till enligt följande:
Ärendetyp: Försäljning av obebyggd fastighet för bostadsändamål, småhus
Delegat: teknisk handläggare
K.4.4 Enhetschef tas bort som delegat och ersätts med teknisk handläggare
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Sunne kommun har en delegeringsordning som
bestämmer vem inom organisationen som får ta vilket beslut.
Organisationen inom kommunen har ändrats och därför behöver några
punkter ändras för att verksamheten ska kunna bedrivas inom den
förändrade organisation.
Utredning av ärendet
Organisationsförändringar som gjorts är att plan och projekt slagits ihop
med trafik och park och bildat en enhet. Omorganisationen har bland annat
inneburit att exploateringsfrågor (markanvisning mm) flyttats över från
plan och projekt till verksamhetschef för samhällsbyggnad.
Ytterligare en förändring är att vi tillsatt en ny visstidstjänst, teknisk
handläggare, som ska arbeta med administrativa handläggarfrågor från
båda före detta enheterna trafik och park och plan och projekt.
Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2020-08-07
Kommunstyrelsens delegeringsordning 2018-09-18, s. 10, 13-14, 37-39

Dan Levin
Tf kommunchef
Beslutet skickas till:
Plan och projekt/trafik och park

Johanna Bergsman
Enhetschef
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A. Allmänna ärenden och rättsfrågor
A.1 Brådskande ärenden
Arendetyp
A.1.1

Ta beslut i brådskande ärenden
där kommunstyrelsens eller
utskotts beslut inte kan

Lagrum

Delegat

6 kap 36

Respektive ordförande

Lagrum

Delegat

Kommentar/villkor

avvaktas

A.2 Företräda kommunen
Arendetyp
Företräda kommunen och föra
A.2.1

kommunens talan i ärenden och

mål inför domstolar och
myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag
Inom allmänna

Kommunchef

utskottets område

Verksamhetschef
Enhetschef

Inom socialutskottets
område

Verksamhetschef
Enhetschef

Inom

bildningsutskottets
område

A.2.2

Verksamhetschef
Enhetschef

Utse ombud och utfärda fullmakt
att företräda kommunen och föra
kommunens talan i ärenden och

mål inför domstolar och
myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag
Inom allmänna

utskottets område

A.2.3

Kommunchef
Verksamhetschef

Inom socialutskottets
område

Verksamhetschef

Inom bildningsutskottets
område

Verksamhetschef

Företräda kommunen vid
fastighetsbildningsärenden,
fastighetsregleringar m fl
frågor som handläggs av
fastighetsbildningsmyndighet

Plan- och

exploateringsingenj or
Verksamhetschef

Kommentar/villkor

^
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A.7 Yttranden - Barns, ungdomars och vuxnas lärande

A.7.1

Arendetyp

Lagrum

Delegat

Lämna yttrande vid beslut om

8 kap 13 § SkolL

Verksamhetschef

9kapl3§SkolL

Verksamhetschef

10kap25§SkolL

Rektor

20 kap 14 § SkolL

Rektor

Kommentar/villkor

mottagande i annan kommun

av barn folkbokfört i Sunne
kommun
Lämna yttrande vid beslut om
A.7.2

mottagande i annan kommun

av barn folkbokfört i Sunne
kommun
Lämna yttrande vid beslut om
A.7.3

mottagande i annan kommun

av elev folkbokförd i Sunne
kommun
Lämna yttrande om grundA.7.4

läggande vuxenutbildning för
elev hos annan anordnare

A.7.5

A.7.6

Lämna myndighet svar i
enskilda elevärenden

Rektor
Förskolechef

På kommunstyrelsens vägnar

Rektor
Förskolechef

ge myndighet svar på
utredning på huvudmannanivå

A .8 Yttranden - Samhällsbyggnad och säkerhet
Arendetyp

Lagrum

1

Kommentar/villkor

Verksamhetschef

Yttrande över ansökan om
A. 8.

Delegat

tillstånd enligt ordningslagen

A.9 Yttranden - Teknik och kost
Arendetyp

Lagrum

Yttrande till miljö- och
A.9.1

bygglovsnämnden i kommunens
egenskap av granne till fastighet,

Delegat

Kommentar/villkor

Fastighetsstrateg
Enhetschef trafik
och park

vars ägare avser att uppföra

byggnad närmare
kommunfastighetens tomtgräns
än gällande bestämmelser medger

A. 10 Avtal
Arendetyp

Lagrum

Delegat

Teckna ramavtal

Upphandlare

Teckna planavtal och däri
bestämma planavgift

Samhällsplanerare

enligt kommunens plan-

exploatermgsingenjör
Enhetschef

Kommentar/villkor

A.10.1
A.10.2

och bygglovtaxa

Plan- och

Enhetschef beslutar för
planavgifter > 2 pbb
eller vid avvikelser från
taxan
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A.10.3

Eahetschef trafik och park
Enhetschef VA
Fastighetsstrateg

Teckna servitutsavtal för
allmännyttiga ledningar
och vägar

Plan- och

exploateringsingenj or
Enhetschef plan och projekt
Godkänna
markanvisningsavtal

Allmänna utskottet

A.10.4

Teckna

Plan- och

A.10.5

markanvisningsavtal

exploatermgsingenjör

Teckna genomförande-

Plan- och

avtal vid direktanvisning
i enlighet med

exploateringsingenjör
Verksamhetschef

A.10.6

kommunens

markanvisningspolicy,
inom detaljplanelagt
område
Teckna hyresavtal för
lokaler och fastigheter
mellan
15000-50000kr/mån

Verksamhetschef
Fastighetsstrateg

Teckna avtal enligt LOV

Verksamhetschef

Beslut om att häva eller
säga upp avtal med
leverantör enligt LOV

Verksamhetschef

A.10.9

Teckna avtal om familj e-

Socialsekreterare

A.10.10

hem, kontaktperson,

LSS-handläggare

A.10.7

A.10.8

kontaktfamilj och
feriehem

A.10.11

Godkännande av
föräldrars avtal om

6 kap 6 §, 14a § 2

Socialsekreterare

st, 15a§3stFB

vårdnad, boende och

umgänge
A.10.12

Inte godkänna föräldrars

6 kap 6 §, 14a § 2

avtal om vårdnad, boende

st, 15a§3 stFB

Enhetschef IFO

Beslutet kan inte
överklagas

och umgänge

A.10.13

Godkänna avtal om
underhållsbidrag ska
betalas för längre perioder
än tre månader

7 kap 7 § 2 st FB

A.11 Avgifter och fordringar
Lagrum
Arendetyp

Delegat

Kommentar/villkor

Ekonomichef

Indrivning av fordran
A.11.1

Enhetschef IFO

såsom ansökan om

betalningsföreläggande
och lagsökning
Beslut i fråga om avgift för
A.11.2

hemtjänst, dagverksamhet,

hemsjukvård, korttidsboende
och bostad i särskilt boende

8 kap 2-9 §§ SoL

Avgiftshandläggare

Gäller även beslut om
nedskrivning av eller

befrielse frän skuld
avseende debiterad avgift.
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1.15 Yrkeshögskola
Arendetyp
1.15.1

Lagrum

Delegat

Utfärda examens- och

2 kap 15-16 §§

Verksamhetsledare YH

utbildningsbevis

förordning om
yrkeshögskolan

Kommentar/villkor

(2009:130)

J. Samhällsbyggnad och säkerhet
J.1 Plan- och fastighetsbildningsärenden
Arendetyp

Lagrum

Delegat

Beslut om samråd av detaljplan

5 kap 11 § PBL

Allmänna utskottet

5 kap 18 §PBL

Allmänna utskottet

5 kap 18 §PBL

Verksamhetschef

6 kap 11 § MB

Allmänna utskottet

J.1.1

eller områdesbestämmelser

J.1.2

Beslut om granskning och
underrättelse av detaljplan eller
områdesbestämmelser

J.1.3

Beslut om granskning och
underrättelse om detaljplan och
områdesbestämmelser för
ärenden som handläggs med
standardförfarande och inte
medför någon drifts- eller
investeringskostnad av större

omfattning för kommunen

J.1.4

Godkännande av
behovsbedömning/MKB av
detaljplan eller
områdesbestämmelser
Beslut om överenskommelse

J.1.5

5 kap 4 § PBL

Samhällsplanerare

med sökande att planbesked far

Plan- och exploaterings-

lämnas senare än inom fyra

ingenjör

månader

J.1.6

Besluta om planbesked och
planuppdrag för ärenden som
handläggs med
standardförfarande och inte
medför någon drifts- eller

5 kap 2 § PBL

Verksamhetschef

5 kap 2 § PBL

Allmänna utskottet

3 kap PBL

Allmänna utskottet

investeringskostnad av större
omfattning för kommunen samt

att kostnaden for planens
upprättande är finansierad

J.1.7

Besluta om planbesked och
planuppdrag i andra fall än som
avses i J. l.6 ovan

J.1.8

Beslut om uppstart av
översiktsplanering

Kommentar/viIIkor
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Beslut om samråd av
J.1.9

översiktsplan (inklusive
fördjupningar och tematiska

3 kap 9-11 §§
PBL

Allmänna utskottet

3 kap 12-14 §§
PBL

Allmänna utskottet

tillägg)
J.1.10

Beslut om utställning av
översiktsplan (inklusive
fördjupningar och tematiska

tillägg)
J.1.11

J.1.12

J.1.13

Besluta att påkalla
fastighetsreglering som behövs
för att mark och vatten ska
kunna användas på ett
ändamålsenligt sätt

5 kap 3 §

Samhällsplanerare

fastighetsbildning
slagen

Plan- och exploaterings-

ingenjör

Besluta att ansöka om

14 kap l a § l st

Samhällsplanerare

fastighetsbestämning

4 p fastighetsbildningslagen

Plan- och exploatermgs-

Rätt att påkalla förrättning i
samband med planläggning

18 ganläggningslagen

mgenjör
Samhällsplanerare
Plan- och exploaterings-

ingenjör

J.2 Kultur och fritid
Arendetyp

Lagrum

Besluta om kulturpriset till
J.2.1

Delegat

Kommentar/villkor

Allmänna utskottet

Upp till en summa av

20 000 kr

Göran Tunströms minne, enligt
statuter

K. Teknik och kost
K.1 Mark, fastigheter m m
Arendetyp
Beslut om att gå ut på
K.1.1

Lagrum

Delegat

Kommentar/villkor

Allmänna utskottet

markanvisning-

anbudsförfarande

K.1.2

K.1.3

Beslut om att gå ut på
markanvisningstävling

Allmänna utskottet

Beslut att bevilja ansökan om
att få använda kommunens

Enhetschef trafik och park
Fastighetsstrateg

mark

Plan- och exploaterings-

ingenjör
Beslut att avslå ansökan om att
K.1.4

få använda kommunens mark

Enhetschef trafik och park
Fastighetsstrateg
Plan- och exploaterings-

ingenjör

K.1.5

K.1.6

Förvärv eller försäljning av
fastighet, bostadsrätt eller
fastighetsdel

Verksamhetschef

Beslut att hyra lokal eller
fastighet med hyreskostnad
mellan 15 000 - 50 000 kr/mån

Verksamhetschef
Fastighetsstrateg

Plan- och exploaterings-

ingenjör

Upp till femtio ppb
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K.3VA

K.3.1

Arendetyp

Lagrum

Delegat

Avtal om anslutning till VAnätet med fastighetsägare/
samfalligheter belägna utanför
verksamhetsområdet

Lagen om allmänna

Enhetschef vatten och
avlopp

K.4 Trafik
Arendetyp
K.4.1

Beslut om lokala
trafikföreskrifter

K.4.2

trafikföreskrifter

K.4.3

trafikföreskrifter och dispenser
enligt trafikförordningen

vattentjänster samt
VA-taxan

Lagrum

Delegat

Trafikförordn

Enhetschef trafik och
park

10 kap 1-3 §§

Beslut om dispens frän lokala

Enhetschef trafik och
park

Tillfälliga lokala

K.4.4

Beslut i ärenden om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Enhetschef trafik och
park
Trafikförordningen

(1998:1276)

Enhetschef trafik och
park

Transportstyrelsens

föreskrifter (TSFS
2009:73) och
allmänna råd
Rätt att besluta om
K.4.5

fordonsvrak

Kommentar/villkor

Lag om flyttning av
fordon i vissa fall

(1982:129)

Enhetschef trafik och
park

Kommentar/villkor

