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2017-04-07
Tekniska nämnden

Dnr Ten 2017/155
Ändringar i tekniska nämndens delegeringsordning
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
1. Förslag till ändrad delegeringsordning fastställs att gälla från och med 2017-05-03.
Ärendet i korthet

En delegeringsordning är ett levande dokument som behöver uppdateras löpande för
att vara aktuell. I samband med att kommunfullmäktige har beslutat om nya riktlinjer
för hantering av arkiv (7 november 2016, § 163) så har bygg- och miljöförvaltningen
gjort en översyn av tekniska nämndens delegeringsordning. För att kunna möjliggöra
en effektiv verksamhet så föreslår vi en uppdatering av delegeringsordningen.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse
2. Förslag till ändrad delegeringsordning
3. Nu gällande delegeringsordning

2017-04-07
2017-04-07
2016-03-07

Bakgrund

Kommunala nämnder har långtgående möjligheter att delegera beslutanderätt till ett
utskott, en förtroendevald eller en anställd i kommunen. Syftet med att delegera
beslutanderätten är dels att förtroendevalda ska kunna ägna sig åt principiella och
särskilt viktiga ärenden och dels att möjliggöra en effektivare verksamhet genom
kortare beslutsvägar och snabbare ärendehandläggningar.
Delegeringsordningen är ett av de främst verktyg som förvaltningen har för att kunna
utföra de uppgifter som ålagts nämnden. Det är därför viktigt att
delegeringsordningen är uppdaterad och stämmer väl överens med de krav som ställs
på verksamheten samtidigt som den tillgodoser demokratiintresset och medborgarens
rätt till insyn i nämndens åtaganden.
Bygg- och miljöförvaltningen har gjort en översyn av tekniska nämndens
delegeringsordning i samband med att kommunfullmäktige har beslutat om nya
riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun.

Bygg- och miljöförvaltningen
Ekonomi- och verksamhetsstöd
Emma Jacobsson, Nämndsekreterare/Jurist
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Förslag till ändringar i delegeringsordningen

De föreslagna ändringarna är markerade i röd text i delegeringsordningen med
ändringar (bilaga 1).
Punkt 1.5
I beslutstexten har vi lagt till att delegaterna ska ha rätt att företräda nämnden inför
myndighet, domstol och vid förrättning. Det ger delegaterna möjlighet att till
exempel upprätta svaromål till myndigheter och domstolar samt överklaga beslut.
Vi har även delat upp beslutspunkten i två delar, en för upphandlingsärenden och en
för övriga ärenden. Eftersom att kommunens upphandlingsenhet utför våra
upphandlingar och sitter på sakkunskap inom området, har vi lagt till kommunens
upphandlingschef som delegat vad gäller ärenden som rör upphandling.
Punkt 1.9
Vi har delat upp beslutspunkten i två delar, en för upphandlingsärenden och en för
övriga ärenden. Eftersom att kommunens upphandlingsenhet utför våra
upphandlingar och sitter på sakkunskap inom området, har vi lagt till kommunens
upphandlingschef som delegat vad gäller ärenden som rör upphandling.
Ett beslut om att helt eller delvis avslå en begäran om att få ta del av allmänna
handlingar kräver stöd i lag. Vi har därför lagt till en anmärkning om att innan beslut
fattas så ska samråd ske med förvaltningsjurist eller kommunjurist. En liknande
anmärkning finns även i kommunstyrelsens delegeringsordning.
Punkt 1.12
Enligt de nya riktlinjerna för hantering av arkiv i kommunen så ska nämndernas
dokumenthanteringsplaner numera heta hanteringsanvisningar. Vi har därför ändrat
”dokumenthanteringsplan” till ”hanteringsanvisning” och lagt till en anmärkning om
att styrdokumentet tidigare hette dokumenthanteringsplan.
Avdelningschefen för kvalitet och strategi ansvarar inte längre för arkiv- och
dokumenthanteringsfrågor inom förvaltningen. Vi har därför tagit bort den
vidaredelegationen.
Punkt 1.14
Enligt de nya riktlinjerna för hantering av arkiv så ska varje nämnd numera fatta
beslut om gallring av allmänna handlingar (tidigare har det beslutats av
kommunstyrelsen). Vi har därför lagt till en ny punkt om att besluta om gallring av
nämndens allmänna handlingar.
Punkt 2.1
Efter samråd med kommunstyrelseförvaltningen har vi lagt till att delegaten även har
rätt att utse kontrollattestanter.
Punkt 3.1
I punkt 3.1 a) har vi lagt till enhetschef som delegat. Vi har även tagit bort arbetschef
eftersom att den titeln inte längre förekommer i förvaltningen.
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I anmärkningen till punkt 3.1 har det tidigare stått ”Med upphandling avses de
åtgärder som vidtas i syfte att tilldela ett kontrakt (gäller även direktupphandling och
avrop på ramavtal).” Avrop på ramavtal är inte en upphandling. Vi har därför tagit
bort ”och avrop på ramavtal”.
För att underlätta administrationen i verksamheten har vi ändrat beloppsgränsen för
vad som utgör verkställighet från ett prisbasbelopp till fem prisbasbelopp. Inom
exempelvis ett projekt så sker det många ändrings- och tilläggsarbeten som
överstiger ett prisbasbelopp men understiger fem prisbasbelopp. Det är en tung
administrativ börda att skriva ett delegeringsbeslut varje gång det sker.
Vi har även lagt till anmärkningar om att avrop på ett upphandlat ramavtal samt
undertecknande av avtal med leverantör efter beslut om upphandling utgör
verkställighet.
Punkt 3.2
I punkt 3.2 a) har vi lagt till enhetschef som delegat.
I anmärkningen till punkt 3.2 har det tidigare stått ”Med upphandling avses de
åtgärder som vidtas i syfte att tilldela ett kontrakt (gäller även direktupphandling och
avrop på ramavtal).” Avrop på ramavtal är inte en upphandling. Vi har därför tagit
bort ”och avrop på ramavtal”.
För att underlätta administrationen i verksamheten har vi lagt till en anmärkning om
att inköp för ett värde upp till fem prisbasbelopp utgör verkställighet. Vi har även
lagt till att avrop på ett upphandlat ramavtal samt undertecknande av avtal med
leverantör efter beslut om upphandling utgör verkställighet.
Punkt 3.3
I anmärkningen till punkt 3.3 har det tidigare stått ”Med upphandling avses de
åtgärder som vidtas i syfte att tilldela ett kontrakt (gäller även direktupphandling och
avrop på ramavtal).” Avrop på ramavtal är inte en upphandling. Vi har därför tagit
bort ”och avrop på ramavtal”.
För att underlätta administrationen i verksamheten har vi lagt till en anmärkning om
att inköp för ett värde upp till fem prisbasbelopp utgör verkställighet. Vi har även
lagt till att avrop på ett upphandlat ramavtal samt undertecknande av avtal med
leverantör efter beslut om upphandling utgör verkställighet.
Punkt 4.1 c)
Vi har lagt till enhetschef som delegat.
Punkt 4.3 c)
Vi har lagt till enhetschef som delegat.
Punkt 6.4
Vi har lagt till trafikingenjör som delegat.
Punkt 6.6
Vi har lagt till byggledare som delegat.
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Punkt 9.1
Vi har tagit bort delegaten avdelningschef servicecenter
och information, eftersom att den titeln inte längre finns, samt lagt till gatuingenjör,
belysningsingenjör och kommunekolog som delegater.
Punkt 9.2
Vi har lagt till belysningsingenjör som delegat.
Punkt 9.3
Vi har lagt till kommunekolog och skogsförvaltare som delegater.
Slutsatser

Det är vår uppfattning att de föreslagna ändringarna i tekniska nämndens
delegeringsordning skulle förbättra effektiviteten i verksamheten och samtidigt
tillgodose medborgarens rätt till insyn i nämndens åtaganden.

Mikael Rångeby
Bygg- och miljödirektör

Beslutet ska skickas till

Akten
Kommunstyrelseförvaltningen, kommunikationsavdelningen (för publicering på
intranätet)

