
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Delegationsordning 
Antagen i Tekniska nämnden 2018-09-18, § 65  
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Allmänna bestämmelser 

Förslaget till delegationsregler gäller med de förbehåll som anges i 6 kap 34 
§ kommunallagen, och annan lagstiftning. Delegationen gäller de 
författningsändringar som görs efter hand och som bedöms innebära en 
oförändrad delegationsnivå. 

1. I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras 
(kommunallagen 6 kap 34 §): 

 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 de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits 
till nämnden, och 

 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

2. Delegat får besluta i ärenden som till sin art och betydelse är 
likvärdiga med i bestämmelserna angivna delegationer. 

3. Nämnden eller förvaltningschefen kan återkalla delegering. 
Nämnden eller förvaltningschefen kan föregripa beslut genom 
att ingripa i ett ärende och överta beslutsfattandet. 

4. När förvaltningschefen anges som delegat gäller 
delegationsrätten även tillförordnad förvaltningschef. När 
ordföranden anges som delegat gäller delegationsrätten, i 
brådskande ärenden, vice ordföranden vid ordförandes frånvaro 

5. Förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera beslutanderätt. 

6. Beslut som fattas med stöd av delegation och vidaredelegation 
skall uppföras på en förteckning och delges nämnden i samband 
med nämndens närmast kommande ordinarie sammanträde. 

7. Delegering av befogenheter att besluta i ärenden om tillstånd, 
godkännande, dispenser, anmälningar och liknande innefattar, 
där lagen så medger; 

• Befogenhet att fatta beslut och med stöd av gällande 
författningar. 

• Meddela villkor för beslutet. 

• Rätt att återkalla eller ändra beslut som meddelats med stöd av 
delegering. 

• Rätt att inte vidta åtgärd med anledning av framförda klagomål, 
gjord anmälan eller av annan anledning. 

Befogenheten innebär inte rätt att besluta om avslag. Denna 
punkt gäller om inte annat anges i dessa bestämmelser 
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Åtgärder som inte är beslut i kommunallagens mening utan innebär ren verkställighet 
behöver inte delegeras. Exempel på sådana åtgärder är: 

• Översända i rätt tid ankommet överklagande till överprövande instans 

• Anmälan om misstänkta brott till åklagare eller polis 

• Ta ut avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa 

 
Administrativa ärenden 

 

 
Nämndens 
delegation 

Vidaredelegation 

1. Besluta om förtroendemäns deltagande 
i kurser och konferenser. 

Ordförande  

2. Framställning till statliga och 
kommunala myndigheter i ärenden 
som rör nämndens verksamhet, dock 
inte framställning till kommun-
fullmäktige eller kommunstyrelsen. 

Förvaltningschef Gatu och 
parkchef 
VA-chef 

3. Remittering av ärenden och 
besvarande av remisser.  
Gäller inte yttranden till kommun-
fullmäktige eller kommunstyrelsen 
eller yttranden med anledning av 
överklaganden av beslut som fattats av 
kommunfullmäktige, nämnden i dess 
helhet eller ordförande. 

Förvaltningschef Gatu och 
parkchef 
VA-chef 

4. Utfärdande av fullmakt att företräda 
nämnden och föra dess talan vid 
domstol. 

Förvaltningschef  

5. Utfärdande av fullmakt att företräda 
nämnden och föra dess talan vid andra 
myndigheter. 

Förvaltningschef Gatu och 
parkchef 
VA-chef 

Ekonomiska ärenden 
  Nämndens 

delegation 
Vidaredelegation 

 Beslut om bokföringsmässig av-
skrivning av fordringar 1 prisbas-
belopp 

Förvaltningschef Gatu och 
parkchef 
VA-chef 

 Beslut i civilrättsliga skadestånds- och 
ersättningsärenden understigande 0,5 
prisbasbelopp 
 

Förvaltningschef Gatu och 
parkchef 
VA-chef 

 Beslut om leasing och hyra upp till 3 
år 

Förvaltningschef Gatu och 
parkchef 
VA-chef 



 4 

 

Upphandling 
  Nämndens 

delegation 
Vidaredelegation 

 Delegationer inom 
upphandlingsområdet regleras i 
kommunstyrelsens 
delegationsordning, 2015-02-24 § 61.  

 
Att upphandla entreprenader, varor 
och tjänster där värdet understiger det 
fastställda beloppet för 
direktupphandling ligger inom 
uppdraget för förvaltningschefen 
samt berörda chefer, s.k. 
ställningsfullmakt. I dessa fall är det 
alltså inte fråga om någon delegerad 
beslutanderätt. 

  

Personalärenden 
  Nämndens 

delegation 
Vidaredelegation 

 Delegering av personaladministrativa 
ärenden sker enligt delegationsordning 
beslutad av kommunstyrelsen  
2015-02-24 § 61.  
De flesta beslut i personalärenden är 
verkställighetsbeslut inom ramen för 
tilldelad budget. 

Förvaltningschef Gatu och 
parkchef 
VA-chef 

Upplåtelse av mark m.m. 
  Nämndens 

delegation 
Vidaredelegation 

 Tillfällig upplåtelse av allmän plats 
som Tekniska nämnden ansvarar för 

Förvaltningschef Gatu och 
parkchef 
VA-chef 

 Utarrendering av kommunens mark, 
som Tekniska nämnden ansvarar för, 
för en tid av högst 1 år i sänder 

Förvaltningschef Gatu och 
parkchef 

Kommunallag (1991:900) 
  Nämndens 

delegation 
Vidaredelegation 

6 kap 33 
§ 

Avge yttrande med anledning av 
överklagande av delegationsbeslut som 
fattats av ordförande. 

Ordförande  

6 kap 33 
§ 

Avge yttrande med anledning av 
överklagande av delegationsbeslut 

Förvaltningschef Tjänsteman som 
fattat beslutet 

6 kap 36 
§ 

Besluta på nämndens vägnar i ärenden 
som är så brådskande, att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 

Ordförande  

6 kap 37 
§ 

Vidaredelegera beslutanderätt som 
delegerats till förvaltningschef. 

Förvaltningschef  
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Förvaltningslag (1986:223) 
  Nämndens 

delegation 
Vidaredelegation 

§ 24 Pröva om en skrivelse med 
överklagande har kommit in i rätt tid.  

Förvaltningschef Nämndsekr. 

§ 24 Avvisa för sent inkommit 
överklagande. 

Förvaltningschef Nämndsekr. 

§ 26 Rätta nämndbeslut som innehåller en 
uppenbar oriktighet till följd av 
skrivfel, räknefel eller liknade 
förbiseende. 

Ordförande  

§ 26 Rätta delegationsbeslut som innehåller 
en uppenbar oriktighet till följd av 
skrivfel, räknefel eller liknade 
förbiseende. 

Förvaltningschef Tjänsteman som 
fattat beslutet 

§ 27 Ändra beslut som fattats av nämnden 
som är uppenbart oriktigt. 

Ordförande  

§ 27 Ändra delegationsbeslut som är 
uppenbart oriktigt. 

Förvaltningschef  

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 
  Nämndens 

delegation 
Vidaredelegation 

2 kap 
14 § 

Pröva begäran av enskild om att lämna 
ut allmän handling. 

Förvaltningschef Nämndsekr. 
Gatu och 
parkchef 
VA-chef 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
  Nämndens 

delegation 
Vidaredelegation 

5 kap 5 § Sekretessmarkera handling Förvaltning-chef Nämndsekr. 
Gatu och 
parkchef 
VA-chef 
 

6 kap 3 § Besluta om att inte lämna ut allmän 
handling 

Förvaltningschef  

Delgivningslagen (2010:1932) och Delgivningsförordningen (2011:154) 
  Nämndens 

delegation 
Vidaredelegation 

DL 13 § Delgivningsmottagare för Tekniska 
nämnden 

Förvaltningschef Nämndssekr. 

DL 45-
50 §§ 
DF 19-
20 §§ 

Besluta att delgivning i ett ärende ska 
ske genom kungörelsedelgivning 

Förvaltningschef Nämndssekr. 
Gatu och 
parkchef 
VA-chef 
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Fastighetsbildningslagen (1970:988) 
  Nämndens 

delegation 
Vidaredelegation 

4 kap. 

25§ 

Företräda nämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten 

Förvaltningschef Gatu och 
parkchef 
VA-chef 

5 kap. 3 § 

tredje 

stycket 

Besluta att påkalla fastighetsreglering 
som behövs för att mark och vatten 
ska kunna användas på ett 
ändamålsenligt sätt 

Förvaltningschef Gatu och 
parkchef 
VA-chef 

15 kap. 

11 § 

Godkännande av förrättning, för-
rättningsbeslut eller gränsutmärkning 

Förvaltningschef Gatu och 
parkchef 
VA-chef 

Anläggningslagen (1973:1149) 
  Nämndens 

delegation 
Vidaredelegation 

21 § Företräda nämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten 

Förvaltningschef Gatu och 
parkchef 
VA-chef 

18 § 

första 

stycket 3 

Rätt att påkalla förrättning Förvaltningschef Gatu och 
parkchef 
VA-chef 

30 § Godkännande av beslut eller åtgärd Förvaltningschef Gatu och 
parkchef 
VA-chef 

Ledningsrättslagen (1973:1144) 
  Nämndens 

delegation 
Vidaredelegation 

15 § Ansöka om ledningsrätt Förvaltningschef Gatu och 
parkchef 
VA-chef 

19 § Företräda nämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten 

Förvaltningschef Gatu och 
parkchef 
VA-chef 

28 § Godkännande av beslut eller åtgärd Förvaltningschef Gatu och 
parkchef 
VA-chef 

Trafikförordning (1998:1276) 
  Nämndens 

delegation 
Vidaredelegation 

 
TrF 13 
kap 8 § 

 
Beslut beträffande parkeringstillstånd 
för funktionshindrade. Gäller ej 
avslagsbeslut 

Förvaltningschef Nämndssekr. 

 
TrF 10 
kap 1-3 
§§ och 13 
kap 3 § 

 
Beslut om tillfälliga avvikelser från 
trafikföreskrifterna 

Förvaltningschef Trafikplanerare 
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Flyttning av fordon i vissa fall 
  Nämndens 

delegation 
Vidaredelegation 

 
SFS 
1982:129 
och SFS 
1982:198 

 
Beslut om flyttning av fordon 

Förvaltningschef Gatu och 
parkchef 
VA-chef 
 

Ordningslagen (SFS 1993:1617) 
  Nämndens 

delegation 
Vidaredelegation 

3 kap 2 § Lämna yttrande Förvaltningschef Gatu och 
parkchef 
VA-chef 

Övrigt 
  Nämndens 

delegation 
Vidaredelegation 

 Besluta om kostnadsfri snöröjning för 
pensionärer 

Förvaltningschef Gatu och 
parkchef 

 Besluta om fastigheters anslutning till 
allmän vatten- och avloppsledning 
utanför fastställt verksamhetsområde 

Förvaltningschef VA-chef 

 Upplåtelse av fasta torghandelsplatser  
mot av kommunfullmäktige fastställd 
taxa  

Förvaltningschef Nämndssekr 

 Omfördelning av fasta och tillfälliga 
platser vid större arrangemang samt 
försäljning på andra tider än vad som 
föreskrivs i de lokala 
ordningsföreskrifterna 
 

Förvaltningschef Nämndssekr 

 Beslut att helt ställa in torghandeln av 
skäl som anges i de lokala 
ordningsföreskrifterna för torghandeln  
 

Förvaltningschef Nämndssekr 

 

 


