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2020-04-07 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2020/169 

Ändringar i tekniska nämndens delegeringsordning 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Det reviderade förslaget till delegeringsordning för tekniska nämnden fastställas

att gälla från och med 2020-04-23.

Ärendet i korthet 

En delegeringsordning behöver uppdateras löpande för att vara aktuell. Nämnden ska 

inom sitt verksamhetsområde säkerställa att verksamheten bedrivs enligt 

arbetsmiljölagen, förordningar och för verksamheten gällande författningar och 

föreskrifter, varför förvaltningen bland annat föreslår att nya punkter om fördelning 

av arbetsmiljöansvar ska läggas till i delegeringsordningen. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att det reviderade förslaget till 

delegeringsordning för tekniska nämnden fastställas att gälla från och med 

2020-04-23. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-07

2. Förslag till gällande delegeringsordning för tekniska nämnden inom avsnittet

arbetsgivarfrågor

3. Förslag till ändringar i försättsblad till delgeringsordningen

Bakgrund 

En kommunal nämnd får, med vissa begränsningar, uppdra åt presidiet, ett utskott, en 

förtroendevald eller en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett 

visst ärende eller viss grupp av ärenden. Delegering av ärenden inom en nämnds 

verksamhetsområde regleras i 6 kap. 37-39 §§ och i 7 kap. 5-7 §§ kommunallagen 

(KL). Syftet med att delegera beslutanderätten är dels att förtroendevalda ska kunna 

ägna sig åt principiella och särskilt viktiga ärenden, dels att möjliggöra en effektivare 

verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning. 

Föreslagna ändringar i delegeringsordningen 

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde säkerställa att verksamheten bedrivs 

enligt arbetsmiljölagen, förordningar och för verksamheten gällande författningar 

och föreskrifter. Järfälla kommuns interna dokument så som personalpolicy och 

andra styrdokument inom arbetsmiljöområdet ska också följas. I ansvaret ingår att 
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säkerställa att ett systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs inom verksamheten. 

Nämnden fördelar i sin tur vidare arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöuppgifter till 

förvaltningsdirektören, varför förvaltningen föreslår att nya punkter om fördelning av 

arbetsmiljöansvar ska läggas till i delegeringsordningen under avsnittet om 

arbetsgivarfrågor.  

  
Förvaltningen har också uppmärksammats på att det i nu gällande 

delegeringsordning saknas delegering av beslut om att förbjuda förtroendeskadliga 

bisysslor, varför förvaltningen föreslår att en punkt om sådana beslut ska läggas till. 

 

De delegater som anges i kolumnen rubricerad ”Vidaredelegerad till” utgör förslag 

till lägsta delegat vid vidaredelegering. Vidaredelegering fastställs genom beslut av 

bygg- och miljödirektören. 

 

Tilläggen berör punkt 4.6, 4.7 samt 4.8 i förslaget till ändrad delegeringsordning för 

tekniska nämnden inom avsnittet arbetsgivarfrågor.  

 

Förvaltningsdirektören har genom beslut av kommundirektören 2020-03-24 

(Kst 2020/147) getts delegering att utse ersättare vid ordinarie förvaltningsdirektörs 

frånvaro. Med anledning av detta föreslår förvaltningen ett tillägg i försättsbladet till 

delegeringsordningen som redogör för vad som gäller vid förvaltningsdirektörens 

och övriga delegaters frånvaro, se sidan 2 i försättsbladet. Ändrade stycken är 

markerade med grå bakgrundsfärg.  

 

 
Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av administrativ karaktär och förvaltningen bedömer att de föreslagna 

ändringarna inte har någon påverkan på barn eller ungdomar.  

 

 
Företagskonsekvensanalys 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att förvaltningens förslag till beslut inte har 

någon direkt påverkan på företag i kommunen. Eventuella framtida konsekvenser 

bedöms i nuläget som svåra att kartlägga. 

 

 
Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att det reviderade förslaget till 

delegeringsordning för tekniska nämnden fastställas att gälla från och med  

2020-03-23. 

 

 

 

Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör   
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Beslutet ska skickas till 

Akten  

Kommunstyrelseförvaltningen (för publicering på intranätet) 


