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Delegationsordning 
 

- Tekniska nämnden - 

 

Kommunfullmäktige har i beslut 2016-06-26, § 88, antagit reglemente för tekniska 

nämnden. I reglementets inledning framgår att reglementet gäller utöver vad som 

föreskrivs om nämnder i kommunallagen SFS (2017:725).  

 

Delegationsordningen fastställd av tekniska nämnden i beslut 2019-01-24, § 12. 

Gäller fr o m 2019-02-01 och tillsvidare, ersätter tidigare beslutad delegationsordning 

i tekniska nämnden 2018-09-20, § 137. 

 

Allmänna bestämmelser för delegeringen 

Enligt kommunallagen, 6 kap. 37 §, får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en 

ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 

grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap, 38 §.  

 

Enligt kommunallagen 7 kap. 5 §, en nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen 

eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp 

av ärenden dock inte i de fall som avser i 6 kap. 38 §. 

 

Undantagen i kommunallagen, 6 kap. 38 §, gäller  

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 

att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,  

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendena är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt,  

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, 

eller 

 5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
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Syftet med delegation 

 Avlasta nämnden rutinärenden (detta för att skapa utrymme för mer 

omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden) 

 Möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare 

och handläggningen snabbare. 

Delegationsbeslut som fattats på vidaredelegation  

 är juridiskt sett ett delegationsbeslut som i sin tur är ett nämndsbeslut och kan 

överklagas på samma sätt som nämndsbeslut 

  kan inte ändras av förvaltningschefen eller nämnden. 

  förvaltningschefen kan återkalla vidaredelegation. 

Anmälan om delegationsbeslut skall ske genom särskild förteckning som löpande 

redovisas till tekniska nämnden.  

Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande ärenden, A1) 

inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana 

ärenden ska av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande. 

Förvaltningschef äger rätt att med stöd av 7 kap 6 § Kommunallagen SFS (2017:725) 

uppdra åt annan anställd inom kommunen att besluta i sitt ställe enligt denna 

delegationsordning, vidaredelegation. Sådana beslut skall anmälas till 

förvaltningschefen/nämnden. I de fall mer än en delegat anges gäller beslutanderätten 

var för sig. 
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Förkortningar 

I denna delegationsordning används följande förkortningar: 

FL   Förvaltningslagen (2017:900) 

KL  Kommunallagen SFS (2017:725) 

LOU   Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) 

OL  Ordningslagen (1993:1617) 

OSL  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) och 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)   

GDPR  Dataskyddsförordningen (GDPR) 

TF  Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

TrF  Trafikförordning (1998:1276) 

TSFS  Transporstyrelsens föreskrifter (2009:73) och allmänna råd 
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A Allmänna ärenden Lagstiftning Delegat 

A.1 Besluta i ärenden som är så brådskande att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Delegationen avser alla nämndens verksam-

heter. Beslut ska alltid anmälas separat på 

nämndens nästa sammanträde.  

KL 6 kap. 39 §  Ordförande,         

vid dennes 

frånvaro/jäv i 

första hand 1:e 

vice ordförande 

och i andra hand 

2:e vice 

ordförande 

 

A.2 Besluta att inte lämna ut en allmän handling1. OSL 6 kap. 3 §;  

TF 2 kap. 14-15 

§§  

Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation 

A.3 Att vara ombud eller utse ombud att företräda 

tekniska nämnden inför domstol och andra 

myndigheter samt förrättningar. 

KL 6 kap. 15 §  Ordförande,         

vid dennes 

frånvaro/jäv i 

första hand 1:e 

vice ordförande 

och i andra hand 

2:e vice 

ordförande 

Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation 

 

A.4 Besluta att avvisa en överklagandeskrivelse 

som inkommit för sent. 

FL 45 § Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation 

A.5 Besluta om rättelse av skrivfel och liknande.  FL 36 §  

 

Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation 

 

                                                 
1 Omfattar också rätten att inte lämna ut en handling som någon påstår är en allmän handling men som 

enligt myndighetens uppfattning inte är en allmän handling. 
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A Allmänna ärenden Lagstiftning Delegat 

A.6 Beslut om ändring av beslut fattade på 

delegation. 

FL 37, 38 o 39 §§ Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation 

A.7 Beslut om avslå begäran om avgörande av 

ärenden. 

FL 12 § Ordföranden 

A.8 Beslut om eventuell överklagan av beslut 

eller domar som innefattar ändring av 

tekniska nämndens beslut eller att avge 

yttrande inom föreskrivna tidsfrister. 

KL 6 kap. 39 §  Ordförande,         

vid dennes 

frånvaro/jäv i 

första hand 1:e 

vice ordförande 

och i andra hand 

2:e vice 

ordförande 

A.9 Besluta att avge yttrande till högre instans 

med anledning av överklagande av beslut 

som fattats med stöd av delegation. 

 Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation 

A.10 Besluta att överklaga beslut och domar som 

innefattar ändring av beslut som fattats med 

stöd av delegation. 

 Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation 

A.11 Sekretessprövning enligt LOU LOU Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation 

A.12 Beslut om ändamålet med behandling av 

personuppgifter enligt Dataskyddsförord-

ningen (GDPR) 

GDPR Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation 

A.13 Tillförsäkra kommunen rätt till servitut för 

lednings- och nyttjanderätt i annan tillhörig 

fastighet, genom avtal eller tillämpning av 

bestämmelserna i plan- och bygglagen, 

fastighetsbildnings-, anläggnings- eller 

ledningsrättslagen. Medverka till ändring 

eller upphävand av sålunda tillkommen rätt. 

 Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation 
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E Ekonomi Lagstiftning Delegat 

E.1 Upphandling av material, varor, tjänster och 

entreprenader utöver 400 000 kr med en med  

övre beloppsgräns på 2 000 000 kr, såvida 

inte andra politiska beslut finns.  

Belopp upp till 400 000 kr är verkställighet. 

 Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation 

E.2 Besluta om deltagande i kurser för nämndens 

ledamöter där inbjudan kommer så sent att 

den inte kan redovisas på nämndens 

sammanträde. 

 

 Ordförande,         

vid dennes 

frånvaro/jäv i 

första hand 1:e 

vice ordförande 

och i andra hand 

2:e vice 

ordförande 

E.3 Försäljning av utrangerat material utöver     

20 000 kr med en övre beloppsgräns på    

200 000 kr.                                                   

Belopp upp till 20 000 kr är verkställighet. 

 Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation  

E.4 Bokföringsmässig avskrivning av fordran på 

max 25 000 kr per kund och år. 

 Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation 

E.5 Tecknande av avtal.  Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation 

E 6 Begäran om Igångsättningstillstånd för 

investeringsprojekt med en övre 

beloppsgräns på 2 000 000 kr direkt till 

kommunstyrelsens arbetsutskott respektive 

ekonomichef. 

  

Förvaltningschef 

E 7 Besluta om attestordning för tekniska 

nämndens verksamhetsområden. 
 Förvaltningschef 
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P Personalärenden  Lagstiftning Delegat 

P.1 

 

Personalärende inom tekniska nämndens 

verksamhetsområde med undantag av 

anställande av avdelningschefer (se 

vidaredelegation  för samhällsbyggnads-

förvaltningen) 

 Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation 

 

T Taxor Lagstiftning Delegat 

T.2 

 

 

Tillämpning av taxa för upplåtelse av 

torgplatser samt annan offentlig plats. 
 Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation 

 

Tr Trafikärenden Lagstiftning Delegat 

Tr. 1 Trafiknämndsbeslut enl tekniska nämndens 

beslut 2007-10-18, § 219 (bilaga 1 och 2).  
TrF 10 kap 

Lokala 

trafikföreskrifter   

Ordförande,         

vid dennes 

frånvaro/jäv i 

första hand 1:e 

vice ordförande 

och i andra hand 

2:e vice 

ordförande 

Förvaltningschef 

Tr. 2 Trafiknämndsbeslut tillfälliga  (bilaga 2). 

  

TrF 10 kap lokala 

trafikförskrifter  

Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation 

Tr 3 Förordnande av parkeringsövervakare.   Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation 

Tr 4 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. TrF 13 kap, 8 §  

TSFS 2009:73 

och allmänna råd 

Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation 
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U Upplåtelse- och hyresärenden Lagstiftning Delegat 

U.1 Utarrendering, uthyrning eller annan 

upplåtelse av fastigheter, lägenheter och 

lokaler som tillhör kommunen samt  uppsäg-

ning och villkorsändring av ingångna avtal. 

 Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation 

U.2 Upplåtelse av skyddsjakt enligt tekniska 

nämndens beslut 2016-12-15, § 245,              

(bilaga 3) 

 Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation 

U.4 Rätt att ansöka hos hyresnämnden om 

avstående från besittningsskydd. 

 Förvaltningschef 

med rätt till 

vidaredelegation 

 


