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Delegation av beslutanderätten gällande lokala 
trafikföreskrifter  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen delegerar rätten att fatta beslut om lokala 
trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen (1998:1276) 
till kommundirektören. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att föra in ändringen i 
Kommunstyrelsen delegationsordning samt förvaltningschefens 
vidaredelegation. 
 
Kommunstyrelsen noterar att avsikten är att sektorchef för samhällsbyggnad 
ska bli vidaredelegat samt att verksamhetschef för trafik ska bli ersättare till 
vidaredelegaten. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. 
Regeringen har i förordningen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala 
trafikföreskrifter. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att en delegering av beslutanderätten 
gällande lokala trafikföreskrifter hade ökat servicen samt effektiviteten 
betydligt samt avlastat kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår därför att 
kommunstyrelsen delegerar rätten att fatta beslut om lokala trafikföreskrifter 
till kommundirektören. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 7 mars 2022 
 

Ärendet 
Delegering enligt kommunallagen (2017:725), KL, innebär att man överför 
befogenheten att fatta beslut till någon annan. Främsta skälet till delegering 
är att avlasta fullmäktige och nämnden rutinärenden. Av förarbeten till lagen 
framgår även att delegering bör ske för att förbättra servicen och 
effektiviteten.  
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Formellt sett delegerar fullmäktige ärendena och rätten att fatta beslut 
genom att upprätta reglementen för nämnderna. Kommunstyrelsens rätt att 
fatta beslut, utöver det som framgår direkt av lag, framgår av 
kommunstyrelsens reglemente. 
 
Nämnderna och kommunstyrelsen har i sin tur möjlighet att delegera rätten 
att fatta beslut i enlighet med 6 kap. 37–39 §§ kommunallagen.  
 
Beslut som fattas med stöd av 6 kap 37 § kommunallagen ska anmälas vid 
kommunstyrelsens ordinarie nästkommande sammanträde i form av en 
förteckning över beslutade ärenden. 
 
I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. 
De allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela 
landet. Utöver de allmänna trafikreglerna har regeringen överlåtit åt 
kommuner att besluta om lokala trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd 
av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De lokala trafikföreskrifterna är 
regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen eller på en 
särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller 
hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 
 
Förvaltningen anser att en delegation hade ökat servicen samt effektiviteten 
i arbetet med lokala trafikföreskrifter betydligt. En delegation skulle även 
bidra till att avlasta kommunstyrelsen. Beslutanderätten bör delegeras till 
kommundirektören.  
 
För att ytterligare effektivisera hanteringen och därmed förbättra servicen 
avser förvaltningen att sektorchef för samhällsbyggnad blir vidaredelegat 
och att verksamhetschef för trafik ska bli ersättare till vidaredelegat. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att en delegation av beslutanderätten att 
fatta beslut om lokala trafikföreskrifter hade ökat effektiviteten och servicen 
samt avlastat kommunstyrelsen. Mot bakgrund härav föreslår förvaltningen 
att kommunstyrelsen delegerar rätten att fatta beslut om lokala 
trafikföreskrifter till kommundirektören.  
 
 
 
 
 
Anders Ohlsson  Fredrik Wejrot  
Samhällsbyggnadschef  Verksamhetschef trafik
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