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Revidering av delegationsordning för SPN
Förslag till beslut
Revidering av delegationsordningen för samhällsplaneringsnämnden godkänns.

Beslutsnivå
Samhällplaneringsnämnden

Sammanfattning
Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning, beslutad i oktober 2011, föreslås
revideras avseende ett antal punkter i enlighet med förslag.

Bakgrund
Gällande delegationsordning är fastställd i samhällsplaneringsnämnden den 18 oktober
2011 § 175. Delegationsordningen är nu föremål för revidering.

Ärendebeskrivning
Följande ändringar av samhällsplaneringsnämndens delegationsordning föreslås
genomföras. Punkter som föreslås upphävas framgår i genomstruken stil, tillägg i kursiv
stil.
Nr

Typ av ärende

Delegat

Anmärkning

Möjlighet Vidaretill vidare- delegation
delegation

1

Planärenden och kartärenden

1.2

Yttranden beträffande frågor enligt
PBL, fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen,
ledningsrättslagen och miljöbalken

SBC

Ja

Mex

1.12

Begäran om hänskjutning av
ärenden för prövning till
samhällsplaneringsnämnden vid
samråd enligt anläggningslagen,
ledningsrättslagen och
fastighetsbildingslagen

SBC

-

-
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1.13

Yttrande över fastighetsbildning
vid samråd enligt
fastighetsbildningslagen

SBC

-

-

1.x

Beslut om anstånd med att erlägga
planavgift

SBC

-

-

1.x a

Reglering av belopp beträffande
plandebitering i enskilt ärende

SBC

-

-

1.x b

Reglering av belopp beträffande
plandebitering understigande 0,5
prisbasbelopp

SBC

Ja

Plan

1.x

Beslut om avgifter i enskilda ärenden
med tillämpning av kommunens
plantaxa.

SBC

Ja

Plan

1.x a

Yttrande beträffande frågor enligt plan- SBC
och bygglagen,
fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen och
ledningsrättslagen

Ja

Plan/Mex

1.x b

Yttrande beträffande frågor enligt
miljöbalken

SBC

Ja

Mex/Plan

Nr

Typ av ärende

Delegat

3

Tekniska ärenden –
vatten/avlopp/taxor

3.10

Utfärdande av fullmakt att föra
kommunens talan inför Statens VAnämnd samt träffa förlikning

4

Tekniska ärenden –
vägar/parkering

4.2

Förordna parkeringsvakter

Anmärkning

Möjlighet Vidaretill vidare- delegation
delegation

SBC

Ja

VA

SBC

Ja

Drift

Planärenden och kartärenden
Punkt 1.12 föreslås upphävas då hänskjutning av ett ärende till nämnden alltid kan göras
utan att förtydligas som punkt i delegationsordning.
Punkt 1.2 och 1.13 föreslås upphävas för att revideras och förtydligas genom uppdelning
i två nya punkter med vidaredelegering.
Punkt avseende anstånd och reglering av belopp föreslås kompletteras
delegationsordningen i analogi med övriga verksamheter (VA och renhållning).
Punkt avseende beslut om påförande av planavgift föreslås kompletteras
delegationsordningen, se bifogad rapport.
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Tekniska ärenden – vatten/avlopp/taxor
Punkt 3.10 föreslås att kompletteras delegationsordningen.
Tekniska ärenden – vägar/parkering
Punkt 4.2 föreslås upphävas då punkt 6:12 har samma lydelse.
Ekonomiska konsekvenser

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Ärendet har inga miljökonsekvenser.
Konsekvenser för medborgarna

Ärendet medför inga direkta konsekvenser för medborgarna.

Bedömning
Delegationsordningen för samhällsplaneringsnämnden är i behov av justeringar på ett
antal punkter. Föreslagna revideringar medför att delegationsordningen blir tydligare.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Paula Rönnbäck och Karin Djerf i samråd med övriga tjänstemän
på samhällsbyggnadskontoret.

Handlingar i ärendet
Nr

Handling

Delegationsordning
Rapport

Lars Öberg
Samhällbyggnadschef

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs

Karin Djerf
Enhetschef för Ledningsstöd

