BEMYNDIGANDE/DELEGERING
AV BESLUTANDERÄTT
Lagar, regler, och rutiner vid handläggning av
föreskrifter/tillstånd

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Innehåll

Denna redogörelse består av ett antal avsnitt som dels presenterar;
 Lagar och bestämmelser för hur delegering av beslutanderätt regleras i kommuner
 Riktlinjer och rekommendationer över ärendehantering för;





Ansökan och granskning av TA-planer för arbete på och i gator och vägar inkl. övriga aktiviteter i som
utförs i gaturummet såsom Ställningsbyggnad, Uppställning av Containers, Byggbelamring etc. vilka
också kräver upprättande av TA-planer)
Ansökan om utfärdande av tillfällig lokal trafikföreskrift och/eller dispens för gällande föreskrifter
Ansökan och tillstånd för schaktning i kommunal mark (Grävtillstånd)
Övrigt Nyttjande av allmän plats

 Bilagor



Ansökningsblanketter
Mallar för Beslutsskrivelser
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Allmänt om DELEGERING
Det finns olika områden där
delegering används och där olika lagar
styr;

Att ”delegera” innebär att flytta över
rätten (befogenheter) att fatta
beslut.
Med delegat menas den som fått
beslutanderätt.
Delegaten träder helt in i stället för
den instans eller den chef man fått
uppgiften av – d.v.s. att fatta beslut
på delegation.

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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 Medicinrättslig (Lagen om yrkesverksamhet
på hälso- och sjukvårdens område)
 Skolan (Skollagen)

 Övrig Kommunalrättslig
delegering enligt
(Kommunallagen 6 kap. 33-38 §)
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Delegation eller verkställighet
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär en ren
verkställighet och gränsdragningen mellan dess är inte helt klar.

Delegering

Verkställighet
Övriga beslut kallas beslut av verkställighetskaraktär och innebär åtgärder som normalt
förekommer i samband med de arbetsuppgifter
som en tjänsteman blivit tilldelad inom sitt
verksamhetsområde.
Interna beslut som rör den inre verksamheten, t.ex.
de flesta personaladministrativa beslut och beslut i
den löpande driften – räknas som verkställighet.
Det kan vara beslut som följer direkt av
författningar, avtal eller andra typer av
myndighetsbeslut – som inte ger utrymme för
självständiga överväganden/ställningstagande.
Sådan beslutanderätt kan framgå av
befattningsbeskrivningar, uppgifts-fördelningar,
personalhandbok och liknande.

Delegering innebär överlåtande av en
beslutsfunktion – vilken betyder att delegaten –
som får rätten att fatta ett visst beslut – inträder i
nämndens ställe.
Ett sådant beslut ska kunna överklagas antingen
genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.
Även rätten att avge yttrande kan behöva
delegeras – trots att yttrande normalt inte kan
överklagas.
Kännetecknande för denna typ av beslut är,
(förutom att de regleras i lag och ibland utgör en
myndighetsutövning), -att det bl.a. finns alternativa
lösningar, och att beslutsfattaren måste göra vissa
överväganden och bedömningar.

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Delegeringar inom en kommun
Kommunalrättslig delegering innebär
således hur olika kommunala
organisationerna kan överföra
beslutanderätt ;
1. Från fullmäktige till nämnd eller
kommunstyrelse
2. Från nämnd till ;
 Utskott
 Förtroendevalda
 Tjänstemän

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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OBS!
Det finns också vissa
möjligheter till
vidaredelegering från
verksamhetschef till annan
anställd
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Delegering från fullmäktige till
nämnd
Fullmäktige får delegera rätten att
fatta beslut till en nämnd i enstaka
ärenden, eller mera generellt, i
grupper av ärenden.

OBS!
I samband med fastställande av
budget eller beviljande av anslag
– har fullmäktige möjlighet att
uppdra åt en nämnd att
genomföra en viss verksamhet
inom ramen för de riktlinjer eller
andra generella beslut om
verksamheten som fullmäktige
har fastställt (s.k.

Fullmäktige får däremot inte
delegera beslutanderätten av de
frågor som anges i kommunal-lagen
som är fullmäktiges fastlagda
uppgifter
(t ex. mål och riktlinjer för
verksamheter, budget, skatt eller
nämndernas organisation, etc.)
Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Nämndernas rätt att delegera
Beslut som fattas med stöd av en nämnd-delegering är
juridiskt sett nämndens beslut.
De beslut som delegaten har fattat kan inte ändras av
nämnden.
Beslutet fattas i nämndens namn och nämnden har
revisionsansvar för delegatens beslut
I syfte att kontrollera och/eller begränsa ett
delegeringsuppdrag – har nämnden möjlighet att ställa
upp särskilda villkor. Det kan vara krav på
 Tjänstemannaföredragning
 Samråd med annan tjänsteman/chef
 Endast hantering av ärenden som avser ”positiva
beslut” som vid ett bifall till en ansökan.
 Ej hantering vid ett övervägande av ett avslag – då
delegaten måste remittera ärendet till nämnden

Nämndens beslutsbefogenhet består av;


De beslut som skall fattas inom nämndens eget
verksamhetsområde
 Den beslutanderätt som fullmäktige delegerat till
nämnden
Nämnden avgör helt själv inom ramen för sin beslutanderätt –
vad som ska delegeras, och till vem.

Nämnden får inte delegera beslutanderätten i ;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ärenden som avser verksamhetsmål, inriktning,
omfattning eller kvalitet
Framställningar eller yttranden till fullmäktige
Yttrande om beslut som överklagats
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda –
om de är av principiell natur (prejudicerande), eller av
större vikt
Till flera anställda i grupp ! Det är inte tillåtet att
besluta tillsammans!
Till anställda i kommunalt bolag
Till tjänsteman och förtroendevald tillsammans

Vid delegering till ledamot eller dennes ersättare - ska
deras namn anges
Övriga delegaters namn behöver inte anges i ett
delegeringsbeslut - om det på annat sätt klart framgår
vem som åsyftas, t.ex. ekonomichef, personalchef,
markförvaltare , eller trafikingenjör (egen tolkning)

Beslutsrätten i alla andra typer av ärenden kan delegeras till
ett utskott, ledamot eller anställd inom kommunen

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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forts. Nämndernas rätt att delegera
Vidaredelegering

Återkallande/Övertagande

Nämnden får överlåta till förvaltnings/
verksamhetschef att vidaredelegera sin
beslutanderätt till andra befattnings-havare
(anställda) .
Dock ska beslut som fattats i en vidaredelegation
rapporteras till verksamhetschefen – som i sin tur
ska anmäla vidare till nämnden.
Nämnden bestämmer när och hur anmälan ska ske.
Sådan vidaredelegation av beslutsrätt från
verksamhetschef till underställd tjänsteman –
utfärdas efter bedömning av överordnad, och ska
dokumenteras genom särskilt beslut, eller genom
ärende- eller remissoriginal när det är ett sådant
beslut.
En delegation gäller tills vidare.

Förutsättning för att utöva en delegerad
beslutanderätt är att, delegaten följer de riktlinjer
och övriga bestämmelser som nämnden och
verksamheten fastställt för övervägande och
bedömningar, samt utför uppdragen enligt de
rutiner som föreligger för handläggning av sådana
specifika ärenden.
Om en nämnd är missnöjd med hur en delegat
beslutar, kan den när som helst återkalla
beslutanderätten.
Nämnden eller överordnad chef har även rätt att ta
över beslutanderätten i ett visst ärende eller i en
viss typ av ärenden – men måste naturligtvis
informera delegaten om sin avsikt.
Varken nämnd eller överordnad chef får ändra ett
beslut som fattats. Beslut får endast ändras av
beslutfattaren själv eller av domstol.

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Anmälan och dokumentation
Dokumentation

Redovisning - Anmälan

Den som fattar beslut med stöd av en
vidaredelegation – ska anmäla detta till
verksamhetschef – som i sin tur
anmäler besluten till nämnden.
Vanligtvis låter man nämndsekreteraren
upprätta en förteckning som granskas
av verksamhetschefen – innan denne
anmäler besluten till nämnden.
Beslut av verkställighetskaraktär
behöver naturligtvis inte anmälas.

Den som fattar ett beslut med stöd av
delegation ska dokumentera detta i
enlighet med gällande lagstiftning.
Även beslut som inte regleras i lag – ska
dokumenteras så att det framgår vilka
beslut som fattats, beslutsfattare och
datum.

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
"
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Exempel på Dokumentplan

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Delegationsordning

I delegationsordningen (en förteckning) för respektive nämnd framgår vilka
tjänstemän har givits rätt att besluta i olika ärenden – i nämndens ställe.
Förteckningen beslutas av nämnden med stöd ur kommunallagen.
När beslutsrätten är vidaredelegerad till annan tjänsteman – är det för att det är på
den nivån beslutet är lämpligt att tas.
Se kopia på Delegationsordning för Trafikärenden från Växjö kommun i Bilagan
längst bak i redovisningen.

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"

11

Sammanställt av Leif Eriksson 2016-05-23

Delegationssystem
Delegationssystemets uppbyggnad kan variera från kommun till kommun – men i
princip är det indelat i ärendegrupper och beslutsnivåer

Exempel på Ärendegrupper

Exempel på Beslutsnivåer

A. Beslut enligt särskild lagstiftning:








B.
C.
D.
E.
F.
G.

Nyttjande av allmän plats

Lagen om flyttning av fordon
Väglagen
Trafikförordningen






1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ordningslagen

Beslut om lokala trafikföreskrifter och om föreskrifter
vid vägarbeten eller liknande

Vägmärkesförordningen
Elektronisk kungörande av Trafikföreskrifter
Lagen om parkeringsövervakning

Fastighetsärenden
Utlämning av handlingar
Överklagande
Upphandling
Personalärenden
Övriga ärenden (Tekniska ärenden):



Nämnd
Nämndordförande (brådskande fall)
Utskott
Enskild ledamot
Förvaltningschef
Avdelningschef
Enhetschef
Handläggare

Handläggare är en anställd som vidtar de
åtgärder som behövs för att beslut ska
kunna fattas i ett ärende. En Handläggare är i
regel en beslutsfattare utan personalansvar.

Granskning av Trafikanordningsplaner
Beslut om Gräv/Schakttillstånd i gaturummet

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Ärendetyper enligt ….
Ordningslagen (1993:1617)


Utlämnande av allmän handling

Yttrande till polismyndighet betr. upplåtelse av offentlig plats




Lagen (1992:129)


Beslut av flyttning eller skrotning av fordon

Överklagande

Väglagen (1971:948)





Beslut för tillstånd för ledningsdragning inom vägområde

Trafikförordningen (1998:1276)





Beslut om lokala trafikföreskrifter (”tills vidare”)
Beslut om (”tillfälliga”) föreskrifeter vid vägarbete eller liknande
Tidsbegränsad dispens för längd, bredd, vikt på fordon
Beslut om parkeringstillstånd eller återkallande




Behörighet att överföra utfärdade trafikföreskrifter till
Transportstyrelsens särskilda webbplats



Förordnande av parkeringsvakter

Interna föreskrifter vid arbete på och i kommunala gator




Ledningsansökan hos Trafikverket i samband med VA-arbeten



Bygglov för uppsättande av skylt eller ljusanordning

Skyltning (1998:814)




Tillstånd för skyltning med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"

Beslut i ärenden som är så brådskande att
nämndens beslut inte kan avvaktas

Övriga ärenden

Plan & Bygglagen (6 kap. 3-4 §§)


Beslut om avskrivning av fordran, samt
betalningsanstånd

Brådskande ärenden

Beslut om grävtillstånd i kommunal mark

Övriga Tekniska ärenden


Upphandling av varor, tjänster och
entreprenader
Beslut om direktupphandling av ovanstående

Ekonomisk förvaltning

Kommunal parkeringsövervakning (1987:24)


Omprövning av beslut som överklagats
Yttrande till domstol i ärenden där delegats
beslut har överklagats

Upphandling

Kungörande av vissa trafikföreskrifter (2007:231)


Beslut att inte lämna ut handling
Beslut att lämna ut handling
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Beslut om borttagning av enstaka träd
(trädfällning) inom planlagt område
Beslut om köp och försäljning av lös egendom
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Exempel - Delegation i Borås
Tekniska förvaltningen i Borås, har från Kommunfullmäktige fått i uppgift att arbeta med myndighets - och
förvaltningsfrågor vilket inkluderar uppdraget att vara väghållningsmyndighet.
Arbetsuppgifter och delegering av beslutanderätter redovisas i Förvaltningens Interna föreskrifter :
Dessa är antagna av Gatunämnden ( numera Tekniska nämnden ) i Borås 97-05-06

I det innefattar väghållaransvar och kontroll.
Tekniska förvaltningen i Borås har som väghållningsmyndighet
ansvaret för att kommunens vägar och enligt avtal även för att
vägföreningsvägar inom kommunen, har en godtagbar
framkomlighet och att vägarbeten är utmärkta enligt föreskrifter.
Tekniska förvaltningen kontrollerar utförd vägarbetsutmärkning.
Om denna inte överensstämmer med godkänd trafikanordningsplan eller om sådan plan saknas kan Tekniska förvaltningen
omedelbart stoppa arbetet och på utförarens bekostnad utföra de
rättelser som krävs. Detsamma gäller också om det uppenbart
behövs ytterligare åtgärder. Kontrollen ska ske enligt särskild mall
i Handbok "arbete på väg" .
För de arbeten där Tekniska förvaltningen lämnar tillstånd för
utförandet, till exempel genom grävningar, tillämpas särskild
avgiftslista. Om Tekniska förvaltningen i Borås så anser kan vid
upphandling av arbeten avgiftslistan eller delar därav tillämpas.

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Avsnitt II
Handläggning/Rutiner

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Allmänt
Det finns i princip två olika sätt att ansöka/hantera/dokumentera ett ärende. Det vanligaste är
nog pappers-varianten – vilket vi skall koncentrera oss på i den följande beskrivningen. Dock
vinner digitala system allt mer mark och blir även billigare att installera allt efter som tiden går.
Vi kommer också att demonstrera några sådana system som några kommuner använder idag under följande nätverksträffar.

Digital hantering

Manuellt

Det finns ett antal digitala hanteringssystem som
avsevärt förenkla hanteringen såväl (mellan olika
tjänstemän på olika avdelningar), som registrering,
dokumentering och arkivering av ärenden på resp.
enhet.
Oftast är dessa system utformade så att man kan
göra ansökningar av samtliga ärendetyper på en
och samma elektroniska blankett (plats).
Användaren kan även en gång för all registrera sina
allmänna uppgifter om adress, telefon, etc.
Dessutom registreras all korrespondens (inkl.
email) från ansökningshandlingar till beslutsskrivelser i en specifik digital mapp för det enskilda
ärendet.
Systemen kan också kompletteras med en digital
karta där ansökande även måste läges bestämma
arbetsområdet.
Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"

Ett manuellt förfaringsätt – innebär en hantering av
pappersdokument ( i form av ansöknings-blanketter,
förfrågningsbrev, yttranden, beslutsskrivelser) som
ska diarieföras, sammanställas och arkiveras.
Ansökan kan ibland göras på kommunens hemsida via
ett digitalt ansökningsformulär.
Eftersom olika tillstånd oftast handläggs av olika
personer – så är det viktigt att etablera tydliga
mottagningsrutiner för ansökningshandlingar.
Ifall tillståndsärenden är avhängiga av varandra – så
krävs tydliga hanteringskedjor så att inga ärenden
faller mellan stolarna – och att den sökande inte
bombaderas av beslut från olika håll vid olika tillfällen
för samma arbete – utan att man försöker samla
sådana ärenden för gemensam handläggning och
utskick.
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Handläggning/Rutiner
Granskning av TA-planer för arbete
inom kommunala gatunät

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Ansökan om granskning av TA-plan
Syfte och omfattning

Ärende-flöde

TA-planen (som består av en plan/skiss, ev. karta och faktauppgifter) har till uppgift att bidra till en säker arbetsmiljö
för dem som jobbar vid vägarbetet och göra trafikmiljön så
säker och framkomlig som möjligt.
Det är normalt utföraren som upprätta och ansöker om
granskning/godkännande av en TA-plan.
Dessförinnan ska Beställaren upprättat och överlämnat en
Arbetsmiljöplan till Utföraren, TA-planen ska biläggas
denna.
Utföraren ska även göra noggrann riskbedömning och
anpassa TA-planen till rådande förhållanden.
Vid erhållandet av en granskad TA-plan – förbinder sig
utföraren att följa de regler och anvisningar som
kommunen utfärdat för arbete på väg.
Hänsyn ska tas till alla trafikanter. Gång- och cykeltrafik,
framkomligheten för personer med funktionsnedsättning
och kollektivtrafiken ska prioriteras.
Skyltningen ska vara lättförståelig och tydlig.
Då totalavstängning av körbana krävs ska även en plan för
omledning av trafiken redovisas.
Utmärkningsansvarig (namngiven) ska vara kontaktbar.
Tillsynsansvarig (namngiven) ska alltid finnas på
arbetsplatsen då arbete utförs.
Granskad TA-plan ska finnas/anslås på arbetsplatsen.
Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Exempel på Ansökningsformulär

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Vilka uppgifter bör redovisas i en ansökan
Obligatoriskt
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Ev. kompletteringar

Uppgifter i blanketten (det är viktigt att sökande beskriver

typ av arbete, var det ska utföras och under vilken tidsperiod. Om
start och sluttider ändras måste detta anmälas).
Tydlig plan/skiss (Sökande ska visa i detalj hur man avser att
vägmärken och avstängningsanordningar ska placeras vid
vägarbetsplatsen. Det är önskvärt att man även markera de
områden som åtgå för materialupplag, bodar och redskap)
Lägespositionen ( det är önskvärt att sökande ange den exakta
arbetsplatsen om det är svårt att orientera sig på TA-planen)
Oskyddade trafikanter (skyddsanordningar för funktionshindrade och oskyddade trafikanter ska noga beaktas)
Lokala förhållanden (det är viktigt att påpeka att den TAplanen måste vara anpassad till rådande förhållanden, vilket bl.a.
kräver att utföraren utfört en noggrann riskbedömning)
Avtal (det är viktigt att redan i ansökningsformuläret informera
sökande om att vid erhållande av ett tillstånd – så förbinder denne
sig att följa fastställda regler och anvisningar som utfärdats
kommunen. Detta utfästelse behöver även uttryckas i
beslutsskrivelsen.

Vissa arbeten kräver att gatan stängs av,
enkelriktas, hastighetsbegränsas, eller om
det finns ett behov av någon annan åtgärd
– som kräver att väghållaren utfärda en
tillfällig lokal trafikföreskrift.
Det är naturligtvis bra ifall det finns
utrymme för sådana uppgifter i
ansökningsformuläret.
Det är också viktigt att förklara ifall
sökande måste göra en ytterligare ansökan
för att erhålla tillstånd för vidhängande
schaktningsarbeten – eller om det
automatiskt ingår i ansökan om granskad
TA-plan .

OBS! Plan och kartor bör helst skickas in i PDF-format

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Bedömning & Beslut
Bedömning

Beslut

Vid en granskning gör handläggaren en bedömning
att vägmärken & trafikanordningar som föreslagets
på TA-planen är tillräckliga och rätt placerade, för
att garantera en god trafiksäkerhet och
framkomlighet vid vägarbetsplatsen.
De gyllene tre v:na är även vägledande vid
trafikingenjörens bedömning, d.v.s.;
 Att trafikanten varnas i god tid innan man når
arbetsområdet
 Att vägledningen av fordonstrafiken genom
arbetsområdet är enkel och tydlig, samt att
tillräcklig hänsyn tagits till framkomligheten för
oskyddade trafikanter
 Att det finns tillräckligt och godkända
skyddsanordningar för personalen som ska
utföra arbetet
Trafikingenjören kan ibland behöva göra diverse
påpekande - utan att planen för den skull måste
revideras. D.v.s. att den är tillåten att använda
under förutsättning att sökande komplettera
planen med de anvisningar som meddelats i
beslutet.

Det finns olika sätt hur den sökande meddelas om
beslutet.
 genom att man signera och stämpla själva
ansökningsformuläret och skissen – och sedan
skicka tillbaka detta till sökande - brevledes
 genom ett e-postmeddelande med bifogad PDF-fil
på TA-planen (vilken har blivit stämplad och
signerad)
 Eller någon slags kombination av ovanstående

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"

Notera:
Många kommuner har avvant sig från att använda
begreppet ”godkänd” i beslutstexten – utan utrycker
sig i stället att planen är ”granskad” och tillåten att
användas för vägarbetet i fråga.
Den främsta anledningar till detta tillvägagångssätt, är
att man vill klargöra för sökande att denne måste själv
ta ansvar och anpassa planen efter fysiska förhållanden
och rådande omständigheter – vilket kan kräva att
planen måste kompletteras eller t.o.m. måste göras om
ibland.
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Exempel på Beslut att TA-planen är granskad
Då enbart TA-planen är
stämplad

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"

Då ansökningsformuläret är
signerat
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Exempel på en
beslutsskrivelse

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Dokumentering
Registrering & Diarieföring

Arkivering

Någon måste registrera
ansökningshandlingarna och se till att ärendet
tilldelas rätt handläggare (alt. förste
tjänstemannen i en etablerad hanteringskedja
om ärendetypen kräver delbeslut från
ytterligare handläggare).
När beslutet är klart för utskick skall ärendet
diarieföras och kopian arkiveras.
En förteckning ska upprättas över de beslut
som delegaten har expedierat – vilken sedan
redovisas i nämnden . Listan sammanställs
oftast av nämndsekreteraren.
Som man inser – så är det viktigt att man
etablerat rutiner för hanteringen – så att inget
faller mellan stolarna.
Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"

Kommunen har i regel en dokumenthanteringsplan som bestämmer hur olika
dokument skall hanteras.
Myndighetsbeslut, t.ex. en
trafikföreskrift, skall i princip bevaras för
all framtid.
Beslutsskrivelsen förvaras normalt på
resp. enhet i 5 år – och överlämnas sedan
till kommunarkivet.
Även om man använder ett elektroniskt
hanteringsprogram – måste man tyvärr
(än så länge) arkivera beslutsskrivelsen i
pappersformat.
E-arkiveringsprojekt är under utveckling –
men har inte formaliserats än.
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Kontroll av vägarbeten
Inga arbeten får förekomma på kommunal mark utan väghållarens vetskap. Således föreligger en anmälningsplikt
till Väghållningsmyndigheten. I regel fordras det att en Trafikanordningsplan upprättas och att ett
Grävningstillstånd erhålls innan arbetet kan påbörjas .











Väghållningsmyndigheten ska kontrollera att
utföraren följer gällande regler och de har en
granskad TA-plan och/eller giltigt grävtillstånd.
Felaktigheter eller avvikelser från reglerna denna
handbok, granskad TA-plan, gällande föreskrifter,
eller lagar och förordningar, betraktas som
kontrakts/avtalsbrott. Avgift för fel och brister
tas ut efter särskild avgiftslista.
Kontrollen gäller tillståndet vid det aktuella
tillfället. Kontrollen görs efter särskild
kontrollmanual. Kontrollerna kan vara oanmälda.
Den personal som utför kontrollen ska vara
utsedd av väghållningsmyndigheten och skall ha
särskild utbildning för uppdraget. Personen
borde således ha delegation för arbetsuppgiften.
Oftast anlitas emellertid en extern kontrollant –
utanför den kommunala organisationen.

Arbetskopia för nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Om den samlade bedömningen visar att det
finns allvarliga brister med
skyddsanordningar eller att utmärkningen är
otillfredsställande, ska avgift tas ut enligt
den listan som gäller.
Kontrollanten har mandat att, vid en kontroll
där han bedömer att bristerna är så allvarliga
att det finns risk för en olycka, stoppa
arbetet och eller beordra omedelbara
åtgärder för att säkerställa trafiksäkerheten
och arbetsmiljön.
Om det vid kontrollen saknas tillstånd från
väghållningsmyndigheten att bedriva
vägarbete eller liknande arbete kan
väghållaren kräva att vägarbetet omedelbart
avslutas, samt att åtgärder vidtas med
återställning av platsen på utförarens
bekostnad.
2016-05-23

Sanktioner/Påbud
Om ett arbete utförs utan granskad TA-plan eller
godkänt grävtillstånd så kommer arbetet att stoppas
och anmälas till polismyndigheten för vidare
utredning om brott och skadeståndsskyldighet.
Avsaknad av tillstånd vid brukande av offentlig plats
regleras av polismyndigheten direkt, enligt
bestämmelser i Ordningslagen och lokala
Ordningsstadgan.
Eventuella skador på vegetation och åverkan på
diverse kommunala installationer, samt framtida
återställningsarbeten regleras i samband med att
arbetsplatsen slutbesiktigas. Se ”Regler och
anvisningar för grävning i kommunal mark”.
Om trafiksäkerheten anses äventyras vid en
arbetsplats och påtalade brister inte åtgärdats inom
överenskommen tid – så äger kommunen rätt att
stoppa arbetet och låta utföra erforderliga
kompletteringar på bekostnad av
beställaren/byggherren.

Enligt lag skall kommunen i egenskap av
väghållare ansvara för att löpande kontroller
utförs vid arbeten för att borga för en
tillfredställande trafiksäkerhet och
framkomlighet på gatunätet.
Inspektioner kommer således att utföras på
arbetsplatser för att kontrollera att utföraren
följer gällande regelverk och överenskomna
trafikanordningsplaner.
Inspektioner av utmärkning och trafikanordningar genomförs oftast av anlitad extern
kontrollant och utförs i princip enligt
Trafikverkets kontrollmanual (APV 2009-09-10).
De eventuella fel och brister (kontrollpunkter)
som upptäcks på arbetsplatsen vid dessa tillfällen
kommer således att bedömas efter en upprättad
poängskala – vilket kan medföra att utföraren
avkrävs en sanktion i form av en avgift.

Troligtvis krävs att den enskild tjänstemannen har fått
beslutanderätt från nämnden att bedöma och besluta om
sanktioner /d.v.s. påföra utföraren avgifter.
Arbetskopia för nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Handläggning/Rutiner
Ansökan om Grävtillstånd inom
kommunal mark

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Grävtillstånd
Flöde

Syfte och omfattning

Grävtillstånd behandlas ofta i samband med
ansökan om en granskad TA-plan.
Ärendet kan behandlas efter en handläggare ha
granskat TA-planen - men hanteringen (flödet) kan
också var i omvänd ordning.
Oftast handläggs ärendena på olika avdelningar
inom förvaltningen.

Schaktningsarbete ska utföras enligt bestämmelse och
anvisningar som kommunen utfärdat. Dessa regler syftar
till att schaktning & återfyllning utförs noggrant för att
minimera skador på gator, ledningar, parkytor,
planteringar, vegetation etc. och för att begränsa
problem med framkomlighet samt se till att berörda
parter får information om förestående arbeten i god tid.
Ansökan om tillstånd sker oftast i samband med att
sökande inlämna ansökan om granskning av en TA-plan,
men kan också förekomma som enskilt ärende. I sådant
fall måste den sökande lämna uppgifter om arbetets art
samt beskriva läget, inkl. uppgifter om företaget .
Det är viktigt att upplysa sökande om vikten av att göra
en okulärbesiktning och dokumentera förhållandena på
platsen innan arbetet påbörjas. Ibland kräver kommunen
att besiktning ska utföras tillsammans med tjänsteman.
Utföraren ansvarar för återställd yta normalt i 10
arbetsdagar efter att denne gjort en färdiganmälan.
Ibland förbehåller sig kommunen att utföra vissa
återställningsarbeten med egen personal (ex. kantsten).
Kommunen debiterar avgifter för återställning och
framtida underhåll efter fastställd taxa. Eftersom det är
oftast utföraren/entreprenören som gör ansökan om
grävtillstånd – så är det viktigt att uppge vem som är
byggherre vid ansökan – så att kostnaden kan faktureras
till rätt part.

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Ansökningshandlingar & bestämmelser
Skyldigheter & Ansvar

Ansökan och Tillstånd

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"

29

Leif Eriksson 2016-05-23

Forts. exempel på regler
Syn - förbesiktning
Utförare skall kontakta planeringsingenjören på
gatuteknikavdelningen för att utröna om det
förestående arbetet fodrar att en formell syn eller
förbesiktning måste göras, vilket oftast kräver att
en värdering utförs av personal från
Parkavdelningen .
Förbesiktningen (med eller utan representanter
från Tekniska Förvaltningen) skall alltid
dokumenteras, och bör kompletteras med
fotografier. Värdering sker med överenskommen
värderingsmetod. Innehållet i dokumentationen
ska omfatta:
• Arbetsområdets utbredning skall anges på karta
som bifogas med ev. TA-plan som lämnas in till
trafikingenjören för dennes godkännande.
• Gatans och anläggningars standard och ev.
skador, bedömning av åldersslitage etc.
• Vilka träd, växter och grönområden som berörs
av själva arbetet, men även p.g.a. upplag och
transporter som fordras för att genomföra
arbetet.
• Den eventuella värdering som utförts av Park
och naturavdelningen av de träd, buskar och
växter som måste tas bort på grund av arbetet.
• Uppskattad omfattning av återställande

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"

Observera att Grävtillstånd för arbete inom trafikerade
ytor inte kommer att utfärdas om det inte föreligger en
godkänd TA-plan från trafikingenjören.

Hänsynstagande vid lekplatser
För etablerade (kommunala) lekplatser gäller särskilda
bestämmelser och normer enligt SS-EN 1176-1/11 och SSEN 1177 , som bl.a. ställer stora krav på
riskbedömningar, periodisk tillsyn och skötsel, samt
inspektioner och besiktningar.
Från säkerhetssynpunkt måste därför stor hänsyn
iakttas vid arbeten som utförs på eller i nära anslutning
till sådana områden. Det gäller inhägnad av
arbetsområdet såväl som användning av maskiner och
arbetsfordon eller utformning av materialupplag etc.
Området skall förses med ”förstärkta
avstängningsanordningar”, vilket oftast innebär att
hela arbetsplatsen måste inhägnas med höga staket.
Schakter och ledningsgravar få ej lämnas öppna efter
arbetsdagens slut, utan måste vara täckta med
skyddsplåt eller återfyllda mellan arbetsmomenten –
ifall arbetet pågår under flera dagar.
Utföraren skall alltid kontakta Park och
naturavdelningen för en gemensam syn av området,
inklusive en riskbedömning av verksamheten kontra
olika arbetsaktiviteter.
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Forts. exempel på regler
Ex. Återställningskostnader

Kontroll & Sanktioner








Gatuteknikavdelningen kommer att utöva
kontroll över ifrågavarande markarbeten i syfte
att utröna om arbetet utförs i
överensstämmelse med dessa Regler och
Anvisningar.
Om arbetet utförs i strid mot kommunens
allmänna bestämmelser eller dessa regler och
anvisningar – så har Tekniska Förvaltningen rätt
att stoppa arbetet och låta slutföra detta på
ledningsägarens bekostnad.
Observera: att ifall arbetet utförs inom eller i
närhet av ”gaturummet” så måste även
reglerna för ”Arbete på Väg” följas, vilket
innebär ytterligare förpliktelser.

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Exempel på en Beslutsskrivelse
(som behandlas i samband med ansökan om granskning av TA-plan)

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Handläggning/Rutiner
Ansökan om Trafikföreskrifter

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Trafikföreskrifter
Till skillnad från generella trafikregler som gäller enligt lag eller som bl.a. regleras i Trafik- och
Vägmärkesförordningen, finns lokala trafikföreskrifter, (LTF), som endast gäller inom ett begränsat område
eller på en särskild väg/gata/plats. Dessa beslutar kommunerna själva om.
Från och med 2011 ska samtliga föreskrifter rapporteras in till en rikstäckande databas (RDT).

Lokal trafikföreskrifter (”tills vidare”)
En liten del av de lokala trafikföreskrifterna är
emellertid allmänna, d v s att de inte kan eller behöver
märkas ut med vägmärken som exempelvis
tättbebyggt område och miljözoner.

Kommuner meddelar lokala trafikföreskrifter för
andra vägar inom tättbebyggt område – än
allmänna vägar för vilken staten är väghållare – och
för samtliga vägar (inom tättbebyggt område) om
föreskrifterna rör färdhastighet, stannande eller
parkering. Kommuner får även utfärda LTF-er för
vägar utanför tättbebyggt område, för vilka
kommunen är väghållare, samt för terräng.
Sådana lokala trafikföreskrifter utfärdas normalt
för varaktiga förhållande och gäller i princip
tillsvidare.
De flesta trafikföreskrifterna som gäller i en
kommun märks ut (på plats eller i området det
avser) med hjälp av uppsatta vägmärken och
markeringar som visar på trafikregeln, (t ex där det
råder förbud att parkera fordon,
hastighetsbegränsningar).
Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"

Som trafikant är du ändå skyldig att känna till alla
föreskrifter och rätta dig efter dessa regler.
Föreskrifter kan tillfälligt sättas/tas ur bruk.
Länsstyrelsen får meddela LTF:er för alla vägar utanför
tättbebyggt område – utom för dem där kommunen är
väghållare.
Länspolismyndigheten får också meddela LTF-er ifall
det skulle innebära stora olägenheter att avvakta ett
beslut från länsstyrelsen eller kommunen.
För enskilda vägar gäller speciella bestämmelser. Bland
annat bestämmer vägens ägare (vägsamfälligheten)
om trafik med motordrivna fordon ska vara tillåten.
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forts. Trafikföreskrifter
Trafikföreskrifter vid vägarbete eller liknande arbeten som
gäller under en kortare tid
(d.v.s. tillfälliga/tidsbegränsade föreskrifter)
Enligt 10 kap.14§ trafikförordningen kan kommunen utfärdar
föreskrifter som gäller under kortare tid i samband med vägarbeten,
och t.ex. vid nedsättning av bärigheten på vägar vid tjällossning.

Det är denna typ av föreskrifter som en utförare/entreprenör vanligtvis
behöver ansöka om i samband med att denne inlämna en TA-plan för
granskning. (T. ex. för hastighetsbegränsningar, enkelriktning,
totalavstängning etc.)

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter
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Förbud & begränsningar som
kräver trafikföreskrifter

Ansökan om utfärdande föreskrifter
Även i ansökningsformuläret för TA-planer bör
det finnas möjligheter för utföraren att ansöka
om föreskrift.
Man kan använda separata formulär för
ansökan om föreskrifter som behövs i andra fall
än vid vägarbeten, t.ex. för parkeringsförbud vid
evenemang eller vid dispenser av olika slag av
begränsningar som gäller för en viss tidsperiod.
Se nedanstående exempel där ansökan göras på
samma formulär som för ansökan om TA-planer

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Beslut & samordningsansvar
Beslut

Samordning - Information
Vid utfärdande av trafikföreskrift ska
trafikenheten delge (informera) följande
lokala instanser;
 Polismyndigheten
 Ambulansen
 Räddningstjänsten

Lokala föreskrifter och föreskrifter vid vägarbeten eller liknande arbeten utfärdas med
stöd av lagar och förordningar. Således är det
viktigt att dessa ärenden meddelas (uttrycks)
med korrekt språkbruk och i övrigt hanteras på
ett noggrant sätt.
Varje beslut ska diarieföras, arkiveras och
förtecknas i specifik lista som sedan ska
tillställas nämnden.
På Transportstyrelsens hemsida finns möjlighet
att hämta ”mallar” för beslutsskrivelser. Se
https://www.transportstyrelsen.se/Vag/RDTdigitala-trafikforeskrifter/Grunderna-forRDT/Wordmallar-for-trafikforeskrifter1/

Dessutom har kommunen skyldighet att
kungöra (inrapportera) varje trafikföreskrift
som utfärdas till en särskild webbplats,
Svensk trafikföreskriftssamling (STFS), som
Transportstyrelsen ansvarar för.
Även för sådan inrapportering har många
kommuner delegerat uppgiften till specifik
tjänsteman.

På nästa sida visas ett exempel på ett beslut.

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Beslut om tillfällig trafikföreskrift
Exempel på beslutsskrivelse

Påpekande från D. Ciparson.
Detta beslutet är ingen förskrift. Det borde i stället bifogas
som en bilaga till detta ”beslutsprotokoll”.
Det borde i stället stå – Med stöd av tekniska nämndens …..
….. eller liknande arbeten har Växjö kommun beslutat föreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Rådjursvägen
enligt bifogad bilaga.
Bilagan innehåller då en komplett föreskrift med rubrik,
ingress o.s.v.

Ta bort ”TILLFÄLLIGT”

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Handläggning/Rutiner
Villkor för nyttjande av allmän plats
för annat ändamål

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Ordningslagen
Enligt Ordningslagen (1993:1617) krävs tillstånd från polismyndigheten ifall man
använder/ nyttjar offentlig plats för annat ändamål än vad det är avsett för ; t.ex.
för upplag, bodar, redskap, containers, ställningar etc. Tillstånd behövs dock inte
ifall man kan hävda att platsen kommer tas i anspråk tillfälligt, och i obetydlig
omfattning - utan att inkräkta på någon annans tillstånd/verksamhet.
Tillstånd ska förenas med de villkor som behövs av hänsyn till fordonstrafiken,
(framkomlighet) , samt till allmän ordning och säkerhet. Särskild hänsyn ska också
tas till oskyddade trafikanter. I fråga om vägar gäller kravet på tillstånd endast för
sådana åtgärder som inte är reglerade i väglagen (1971:948), en lag som i princip
endast gäller för allmänna vägar och tyvärr inte för kommunala gator inom
detaljplanerat område.
Det är emellertid kommunen som fastställer villkoren för nyttjande – vilka polisen
ska inhämta (från t.ex. parkavdelningen, trafikenheten), innan dom kan utfärda
något tillstånd. Kommunen får ange de villkor (3 kap. 15§) som behövs för att
tillgodose de intressen som man har att bevaka i fråga om skötseln av platsen,
markanvändning, stadsbild, miljö och trafik. Kommunen har rätt att avstyrka
ansökan om goda grunder föreligger. Se 3 kap. 2§
Någon tjänsteman på kommunen har oftast blivit delegerad uppgiften att meddela
villkor till Polisen.
Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Uppställningsplats vid vägarbeten
OBS! Undantag från att behöva söka tillstånd hos
Polisen kan medges i vissa kommuner när det gäller
etablering (uppställningsytor) i anslutning till
vägarbetsplatsen .
Om det finns ett lämpligt område, som ägs av
kommunen, i omedelbar anslutning till arbetsplatsen
så kan en begränsad yta eventuellt upplåtas för
väsentliga etableringar (bodar, materialupplag) – men
dock ej för parkering av fordon.
Möjligheten att ställa en sådan yta till förfogande –
bedöms i samband med granskningen av TA-planen.
Uppställningsytan måste dock rymmas inom TA-planen
och märkas ut tydligt.
En sådan tillåtelse sker med polisens goda minne – en
överenskommelse som måste vara lokalt förankrad.
Avgift för nyttjande av markområdet utgår enligt
fastställd taxa.

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Bilagor

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Delegationsordning för tekniska
nämnden i Växjö kommun

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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Mall för trafikföreskrift

Föreskrift vid vägarbete eller
liknande arbeten

LTF som gäller tills vidare

Nätverket "Arbete på väg inom tätorter"
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