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Tekniska nämnden

Dnr Ten 2018/20
Ändringar i tekniska nämndens delegeringsordning
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
1. Ändringarna i tekniska nämndens delegeringsordning fastställs att gälla från och
med 2018-02-22 och tills vidare.
Ärendet i korthet

En delegeringsordning är ett levande dokument som behöver uppdateras löpande för
att vara aktuell. Tekniska nämnden beslutade den 23 mars 2017 (§ 14) att delegera
viss beslutanderätt gällande länshållningsvatten till bygg- och miljödirektören. Byggoch miljöförvaltningen föreslår att detta läggs till i en ny punkt i nämndens
delegeringsordning. Vidare föreslår vi att beslutanderätten i de befintliga punkterna
9.1 och 9.3, som handlar om upplåtelse av offentlig plats och parkmark, även
vidaredelegeras till ”ekolog”.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-08
2. Förslag till ändrad delegeringsordning
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 handläggningar.
Delegeringsordningen är ett av de främsta verktygen 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.
Ändringar i delegeringsordningen

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att en ny punkt om länshållningsvatten läggs
till (punkt 7.11) och att ytterligare en delegat läggs till under de befintliga punkterna
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9.1 och 9.3. Tilläggen är markerade med rött i förslaget till ändrad
delegeringsordning (se bilaga).
Punkt 7.11
Tekniska nämnden beslutade den 23 mars 2017 (§ 14) att delegera viss beslutanderätt
gällande länshållningsvatten till bygg- och miljödirektören.
”Bygg- och miljödirektören delegeras med möjlighet till vidaredelegation att fatta
beslut om:
a. särskilda krav vid misstanke om förekomst av andra miljögifter än i tabell 2
b. särskilda krav för länshållningsvatten från sprängning
c. beslut om krav på åtgärd i samband med att gällande riktvärden inte uppnås
d. undantag rörande krav på analysfrekvens
e. justering av tillhörande blanketter”
Vi föreslår därför att detta läggs till i en ny punkt i tekniska nämndens
delegeringsordning (punkt 7.11).
Punkterna 9.1 och 9.3
Vi föreslår att beslutanderätten i punkterna 9.1 och 9.3, som handlar om upplåtelse
av offentlig plats och parkmark, även vidaredelegeras till ”ekolog”. Titeln är ny i
förvaltningen sedan hösten 2017 och jämställd med titeln ”kommunekolog”.
Barnkonsekvensanalys

Vi bedömer att de föreslagna ändringarna inte har någon påverkan på barn.
Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att de föreslagna ändringarna i tekniska
nämndens delegeringsordning fastställs att gälla från och med 2018-02-22 och tills
vidare.
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