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.KOMMUN é Z
Kommunstyrelsen

I

Datum: 2011-05-30
Förvaltn/enhet: Kommunledningskontoret
Handläggare: Ola Ingevaldson
Telefon: 0523-61 31 02
E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se

REVIDERING AVKOMMUNSTYRELSENSDELEGATIONSORDNING

 Dnr: LKS . (391

Med anledning av att kommunfullmäktigebeslutatöverföra ansvaret för planprocessen enligt
plan- och bygglagen från miljö- och byggnadsnämndentillkommunstyrelsenhar en

revidering av kommunstyrelsens delegationsordning skett. Förslaget till reviderad
delegationsordningbifogasdenna tjänsteskrivelse. Förändringarnahar markeratsmed ett
lodrätt streck i högermarginalen

Kommunledningskontoretsförslag tillkommunstyrelsen

at_ godkänna upprättat förslag tilldelegationsordning för kommunstyrelsens
verksamhetsområdejuni 201 l.
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Juni 2011 l

DELEGATIONSFÖRTECKNINGINOM KOMMUNSTYRELSENS
VERKSAMHETSOMRÅDE

 eslutad av kommunstyrelsen

Delegation till ledningsutskottet

l. Fastställaramar för lönerevisionsförhandlingar.
2. Avge yttranden till miljö- och byggnadsnämnden i planärenden under samråd och

utställning.

3. Igångsättningstillstånd för investeringar inom fastställd investeringsbudgetöverstigande l mnkr.

4. Beslut i ärenden som inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

5. Avskrivningav fordringar överstigande 2 basbelopp.
6. Arrende och nyttjanderättsavtal för en avtalstid överstigande 10 år samt externa

hyresavtal med en avtalstid överstigande 3 år eller en årshyra överstigande 300 tkr.

7. Försäljning av mark för industriändamål inom ramen för kommunfullmäktigesriktlinjer.

8. I sådana mål och ärenden, där det ankommerpå kommunstyrelsen att föra kommunens
talan, med för kommunen bindande verkan sluta förlikning, träffa överenskommelse
om betalningav fordran, antaga ackord och avvisa fordran.

9. Beslut om planbeskedoch planbeskedsavgiftenligt plan- och bygglagen (2010:900).
10. Godkänna/antaplanprogram och påbörja planarbete.

ll. Godkänna planförslag för samråd inklusive bedömning om miljöpåverkanenligt plan-och bygglagen (2010:900).

Delegation till kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd och vid förfall för
denne 1:e vice ordföranden och vid förfall jämväl för denne 2:e vice ordföranden
(oppositionsråd).
 

l. Tillståndatt använda kommunens vapen.

2. Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra
myndigheter samt vid förrättningar av olika slag.
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3. Yttrandenom antagande av hemvärnsman.

4. Krisledningsnämndenslöpande ärenden som inte är av principiellnatur.

5. Beslut på styrelsens vägnar i ärende som är så brådskande, att styrelsens avgörande
inte kan avvaktas.

6. Representation och uppvaktningar.

7. Igångsättningstillståndför investeringar i intervallet 300 -l000 tkr.

Delegation tillkommunchefen

1. Deltagande i kurser och konferenser utomlands eller där kostnaderna överstiger 10 tkr
med möjlighettillvidaredelegering.

2. Upphandling inom fastställd drifts- och investeringsbudget med vid varje tidpunkt
gällande reservationer med möjlighet tillvidaredelegering.

3. Beställning av utredningar och sakkunnigt biträde hos konsult med möjlighet till

vidaredelegering.

4. Ianspråktagande av medel för kommunens informations-och PR-Verksamhet.

5. Organisatoriska förändringar inom förvaltningsorganisationen.

6. Representation och uppvaktningar.

Delegation tilladministrative chefen

l. Yttrandenenligt lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning.

2. Yttrandeni mantalsskrivnings-och taxeringsärenden.

3. Prövning och beslut om en allmän handling får lämnas ut med möjlighet till

vidaredelegering.

Delegation tillkommunarkivarien

Beslut avseende bevarande/gallring,leveransfrister till kommunarkiv samt utlämnande av

arkiveradesekretesshandlingar.
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Delegation tillekonomichefen.

l. Upptagande av lån inom ramen för kommunfullmäktiges beslut enligt budget,
kompletteringsbudget och särskildabeslut.

2. Avskrivningav fordringar upp till2 basbelopp/ärende.

3. Beslut i kravärenden enligt antagen kravpolicy.

4. Inköpsnämndsärenden avseende beslut om medverkan i upphandling, tecknande av

kommunövergripande ram- och rabattavtal samt tilldelningsbeslutvid upphandlingar
eller av upphandlandeenhet annan än kommunen, med möjlighet tillvidaredelegering.

5. Placeringav donationsfonder.

6. Kortfristiga placeringar.

Delegation tillpersonalchefen

l. Avskrivningav lönefordringarupp till2 basbelopp/ärende.

Delegation tillförvaltningschefen vid samhällsbyggnadsförvaltningen

l.Arrende-= och nyttjanderättsavtal för en avtalstid på längst 10 år med möjlighet till
vidaredelegering.

2. Fastighetsregleringsärendenupp till 3 basbelopp/fastighet/gång med möjlighet till
vidaredelegering.

3. Trafikärendenmed rätt tillvidaredelegation

beslutom lokala trafikföreskrifter
beslutom tillfälligalokala trafikföreskrifter
beslutom nyttoparkeringstillstånd

* beslutom parkeringstillståndför rörelsehindrade (PRH)
dispensbeslutavseende parkeringsförbud,motorfordonstrafik förbjuden m.m.

dispensbeslutavseende tunga/breda/långatransporter

Ärenden av principiellnatur skall alltid avgöras av ledningsutskottet.

4. Trafiksäkerhetsärendenmed möjlighettillvidaredelegering.

Ärenden av principiell natur skall alltid avgöras av ledningsutskottet.
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5. Torghandelsärendenmed möjlighet tillVidaredelegering.

6. Upplåtelse av offentlig plats och område som jämställs med sådan plats såvida det inte
ligger under hamnens verksamhetsområdemed möjlighettillvidaredelegering.

7. lgångsättningstillståndför investeringarupp till 300 tkr.

8. Dödning, utsträckning, sammanföring, relax av pantbrev och därmed jämförlig åtgärd med
möjlighet tillVidaredelegering.

9. Kommunens företrädare i ärenden enligt fastighetsbildningslagenoch i inskrivningsärenden
enligt Jordabalken med möjlighet tillvidare delegering.

10. Tillämpning av tomtköbestämmelsernasamt försäljning av bostadstomter inom ramen för
av kommunfullmäktige beslutade bostadsområden och fastställda priser med möjlighet till
Vidaredelegering.

1 1. Ingå planavtal.

12. Ingå överenskommelse om senare planbesked än fyra månader enligt med 5 kap. 4 § l
kap. plan- och bygglagen (2010:900).

13. Godkänna planprogram för granskning enligt 5 kap. 6 § l kap. plan- och bygglagen
(2010:900).

14. Godkännaplanförslag för granskning.

Delegation tillfastighetschefen

l. Yttrandei förvärvstillståndsärendenför hyresfastighet.

2. Externa hyresavtal för en avtalstid på längst 3 år och en årshyra understigande 300 tkr.

3. Avskrivningav hyresfordringarupp till2 basbelopp/ärende.

4. Försäljning av inventariermed möjlighet tillVidaredelegering.

5. Beställarombudvid entreprenader med möjlighettillVidaredelegering.

Delegation tillnäringslivschefen

l. Besluta i ärenden om medfinansiering av tillväxtfrämjande projekt inom
kommunens mål och riktlinjersamt fastställdbudget.
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2. Iansprâktagande av medel för näringslivsaktiviteter.

Delegation tillförvaltningschefsmåbåtshamnaroch rederi

l. Deltagande i kurser och konferenserutomlands eller där kostnadernaöverstiger 10 tkr.

2. Utarrendera, uthyra eller annars upplåta markområde som ligger under hamnens
Verksamhetsområdeoch med en nyttjanderättstid understigande 3 år.

3. Upphandling inom fastställd drifts- och investeringsbudget med vid varje tidpunkt gällande
reservationer.

Delegationernaatt ianspråktaga medel gäller inom ramen för tilldeladebudgetanslag.

I brådskande fall äger kommunchefen med administrative chefen som ersättare fatta
besluti ärenden som kommunstyrelsen delegerat tilltjänsteman enligt denna
delegationsförteckning.




