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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2019-06-03 

Samhällsbyggnadskontoret

 

Tekniska nämnden  

 

 

Revidering av tekniska nämndens delegationsordning  

Diarienummer: TN-2019-00287 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att se över och förtydliga 

nämndens delegationsordning i enlighet med revisorernas granskning. I rapporten 

rekommenderar revisorerna nämnden att 

1. tydliggöra gränsdragningen mellan delegationsbeslut och ren verkställighet  

2. dokumentera hur delegationsbeslut/vidaredelegeringsbeslut återrapporteras till nämnden 

3. följa upp att rätt delegat fattar delegationsbeslut/vidaredelegeringsbeslut  

4. säkerställa att kontorschefens vidaredelegering dokumenteras  

5. se över och förtydliga beloppsgränser   

Kontoret har reviderat delegationsordningen enligt revisorernas synpunkter och även tagit 

hänsyn till den nya kommunallagen som gäller från 1 januari 2018. Kontoret har också tagit del 

av KS:s uppdrag till stadsdirektören i april i år om att se över alla nämnders och bolags 

delegationsordningar avseende investeringar, inköp och upphandlingar. Uppdraget 

sammanfaller med revisorernas synpunkter utom när det gäller den enhetliga tillämpningen 

mellan alla nämnder och bolag som KS har i sitt uppdrag.   

Inledning 

I inledningen till delegationsordningen besvarar kontoret revisorernas tre första 

rekommendationer enligt ovan.  

 

Kortfattat är skillnaden mellan delegationsbeslut och ren verkställighet att ett delegationsbeslut 

kännetecknas av att beslutsfattaren måste göra vissa självständiga överväganden och 

bedömningar. I normalfallet finns det alternativa lösningar. Ett delegationsbeslut kan 

överklagas. Ett verkställighetsbeslut styrs av riktlinjer, tidigare nämndbeslut, fastställda 

principer och rutiner m.m. De ska inte anmälas till nämnden och kan inte överklagas.  

 

Beslut fattade på delegation ska återrapporteras till nämnden via ärendesystemet Public 360 

och hur detta görs beskrivs närmare i inledningen till delegationsordningen. 

 

Att rätt delegat fattar rätt beslut enligt delegationsordningen har nämnden fokuserat på i sin 

internkontroll (beslutad i verksamhetsplanen 2019). Internkontrollen kommer att genomföras 

med stickprov till årsbokslutet.   
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Revisorernas synpunkt fyra och fem om att säkerställa kontorschefens vidaredelegering i olika 

ärendetyper och att förtydliga beloppsgränserna i delegationsordningen har tillgodosetts i 

förslaget under respektive ärendetyp enligt nedan. 

Verksamhetsövergripande områden 

I det verksamhetsövergripande avsnittet har kategoriseringen av ärendetyper gjorts tydligare och 

några har lagts till. Till exempel informationsredovisning, rätten att avvisa ärenden och rätten att 

agera ombud. Nämndens ordförande föreslås få delegation att besluta att nämnden avstår från 

att yttra sig i ärenden av större vikt medan kontorschefen får besluta att avstå när ärendena är av 

mindre vikt. Gruppchef för exploatering samt ingenjörer på mark- och exploateringsenheten 

föreslås få agera ombud vid förrättning hos fastighetsbildningsmyndigheten. I avsnittet 

”Förtroendevaldas resor och deltagande i konferenser” föreslås att presidiet beslutar om 

ordförandens deltagande i resor och konferenser både inom och utanför Norden och Baltikum.     

B Ekonomi 

Avsnittet har byggts ut för att möta revisorernas synpunkter och verksamheternas behov av 

tydliga beloppsgränser för olika ärendetyper. För att förtydliga det organisatoriska ansvaret 

mellan Telge inköp och nämnden avseende upphandling hänvisas det till de nya riktlinjerna. 

Gällande avrop mot ramavtal ges enhetschefer delegation upp till 20 PBB.  

C Trafik 

I avsnittet Trafik föreslås i flera fall att delegation ges direkt till berörd resultatområdeschef, 

enhetschef eller gruppchef. Resultatområdeschef har redan vidaredelegation att besluta men 

kontoret föreslår att delegation ges till dem direkt. Vidaredelegation ges istället i ytterligare ett 

steg, till gruppchef eller specifik yrkesroll där det är tillämpligt. Punkter om vägvisning och 

trafikanordningsplaner har tillförts. 

D Upplåtelser 

Avsnittet har uppdaterats enligt samma princip som inom trafikområdet. Tidigare 

vidaredelegation från samhällsbyggnadsdirektören ges nu direkt till berörd resultatområdeschef, 

enhetschef eller gruppchef. Beroende på beslutstyp ges sedan vidaredelegation till gruppchef 

eller specifik yrkesroll (exempelvis avseende tillstånd att gräva i gata och upplåtelse av 

torgplats). Undantag är punkt D.1.1 där vidaredelegationen endast avser kontrakt som gäller 

max fem år.  

E Köp och försäljning av fastigheter 

Gällande förvärvstillstånd samt fastighetsköp och försäljningar ges delegation till 

samhällsbyggnadsdirektören. Vidaredelegation ges i vissa fall till resultatenhetschef och i ett 

fåtal fall ges vidaredelegation till gruppchef och/eller exploateringsingenjör – exempelvis för att 

avge yttrande om remisser från bygglovenheten. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-06-03 
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Förslag till delegationsordning för tekniska nämnden daterad 2019-06-03 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser 

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 

Att nämnden godkänner den nya delegationsordningen och att den gäller från och med 1 juli 

2019 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

   

 

  

Homan Gohari Jenny Ahrling 

Samhällsbyggnadsdirektör Stabschef 

 

 

Handläggare: 

Anna Nilsson 

Arkivarie 

Telefon (direkt): 08- 523 020 58 

E-post: Anna.Nilsson@sodertalje.se 


