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§9 Dnr KS 2022/01631-1.3.2

Beslut - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
för mark- och exploateringsärenden

Beslut
1. Kommunstyrelsens delegationsordning för mark- och 
exploateringsärenden antas att gälla från och med den 19 januari 2023.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag enligt 
följande:

”Även om mark och exploatering flyttats till kommunstyrelsen är det viktigt 
att politiskt ta ansvar för fler olika beslut. Dessa frågor är sådana som vi vet 
kan leda till olika politiska ställningstagande och bör därför underställas 
politiska beslut.”

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade den 14 december 2022 beslut om att anta 
delegationsordning för mark- och exploateringsärenden.
Stadsledningskontoret föreslår att delegationsnumren MEX 38, 39, 40 och 
41 i kommunstyrelsens delegationsordning för mark- och 
exploateringsärenden ändras på sådant sätt att orden ”lantmäteriet”/ 
”lantmäteriets” byts ut till orden ”lantmäterimyndighet”/ 
”lantmäterimyndighets”. Ändringen görs så att det inte ska råda någon 
tvekan om att rätt att fatta beslut inom ramen för de aktuella 
delegationsnumren avser såväl ärenden inom den statliga 
lantmäterimyndigheten som den kommunala lantmäterimyndigheten.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag:
1. Kommunstyrelsens delegationsordning för mark- och 
exploateringsärenden antas att gälla från och med den 19 januari 2023.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M) yrkar att för följande ärenden flyttas delegationen från 
enhetschef mark- och exploatering till kommunstyrelsen:

MEX ärende 13 Träffa avtal om arrenderätt och nyttjanderätt med arrende- 
eller upplåtelsetid överstigande 5 år. Säga upp avtal om arrenderätt och 
nyttjanderätt med arrende- eller upplåtelsetid överstigande 5 år.

MEX ärende 15 Begära detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan 
upprättas, upphävs eller ändras.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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MEX ärende 24 Beslut om förvärv, försäljning eller byte av fast egendom 
eller byggnad inom områden som omfattas av en detaljplan till ett belopp 
överstigande 2 miljoner men högst 5 miljoner.

MEX ärende 35 Tecknande av optionsavtal (ej markanvisningsavtal) 
avseende försäljning av mark med förbehåll om erforderligt kommunalt 
beslut som kan leda till köp överstigande 5 miljoner men högst 20 miljoner.

Staffan Jansson (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Elisabeth Unells 
(M) förslag, dels eget bifall till stadsledningskontorets förslag. Ordföranden 
föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. 
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 
genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
stadsledningskontorets förslag.

Justerandes sienatur Utdrassbcstvrkandc


