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Kommunstyrelsens delegeringsordning 2019, rev 2 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsverksamheten har påpekat att en komplettering behöver 
ske i kommunstyrelsens delegeringsordning där delar av ärendegruppen 
”Mark och exploatering” har fallit bort ska därför nu tillföras 

delegeringsordningen. Då en mer omfattande genomgång av 
delegeringsordningarna är planerad att starta efter kommunstyrelsens 

sammanträde i mars 2019, inarbetas ändringarna rev 1 och rev 2, då i den 
nya versionen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 februari 2019.    

Överväganden 

Delegeringspunkterna A 200 – A 209, avser verksamhetsområdet ”Mark och 
exploatering” och finns i kommundirektörens vidaredelegering för kultur- 
och tillväxtnämnden men saknas kommunstyrelsens delegeringsordning: 

A 200 - Utarrendering av mark för tid om högst fem år och till en 
totalsumma under arrendeperioden om högst fem prisbasbelopp. 

A 201 – Förlängning av nyttjanderättsavtal eller arrenden samt förändring av 
nyttjanderättshavare eller arrendator. 

A 202 – Belasta eller tillförsäkra kommunens fastigheter rätt till servitut, 

ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till 
anläggning enligt fastställd detaljplan respektive medverka till ändring eller 

upphävande av rätt. 

A 203 – Godkänna fastighetsregleringar vilka är en konsekvens av fastställd 
detaljplan. 

A 204 – Godkänna fastighetsregleringar, markköp eller markförsäljning 
utanför detaljplanelagt område till ett markpris om högst fem prisbasbelopp. 

A 205 – Initiera och företräda kommun vid lantmäteriförrättning. 

A 206 – Föra kommunens talan i ärenden enligt fastighetsbildningslagen, 
anläggningslagen och ledningsrättslagen. 

A 207 – Godkännande av intrångsersättning och markregleringar. 

A 208 – Godkännande och undertecknande av servitut och 

nyttjanderättsavtal. 

A 209 – Försälja kommunal mark eller förvärva mark för att genomföra 
detaljplan upp till ett belopp om två prisbasbelopp. 
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§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Delegeringspunkterna A 200 – A 209 avseende verksamhetsområdet ”Mark 
och exploatering” och som nu enbart finns i kommundirektörens vidare-

delegering del 1, kultur- och tillväxtnämnden, förs in i kommunstyrelsens 
delegeringsordning.    

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Jonas Jansson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Författningssamlingen 
Kommundirektören 


