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Delegeringsordning för tekniska nämnden  

Fastställd av tekniska nämnden den 22 februari 2018 § 19. 

Gäller från och med den 22 februari 2018  

Ändrad av tekniska nämnden den 13 juni 2019 § 56.  

Ändrad av tekniska nämnden den 23 april 2020 § 

Allmänt om delegering 

Delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde regleras i 6 kap. 37-39 

§§ och 7 kap. 5-7 §§ kommunallagen (2017:725) (KL).

En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på 

nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. En nämnd får även 

uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§ KL.  

Enligt 6 kap. 38 § KL får beslutanderätten inte delegeras i följande ärenden: 

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 beskaf-

fenhet 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.

Varje delegat ska alltid noga pröva om ett visst ärende är av sådan art att det faller 

inom delegeringsordningen eller om det måste prövas av tekniska nämnden. En dele-

gat får överlämna ärende som omfattas av delegerings-ordningen till nämnden för be-

slut. Ett skäl för detta kan vara att ärendet bedöms vara av principiell beskaffenhet 

eller annars större vikt.  
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Beslut i brådskande ärenden 

I vissa fall kan även sådana ärenden som omfattas av delegationsförbud delegeras (se 

6 kap. 39 § KL). Det gäller enbart sådana ärenden som är så brådskande att nämn-

dens avgörande inte kan avvaktas. Det är bara ordföranden eller annan ledamot i 

byggnadsnämnden som kan ges rätt att besluta i brådskande ärenden.  

Vidaredelegering 

I de fall tekniska nämnden har uppdragit åt bygg- och miljödirektören att besluta på 

nämndens vägnar får bygg- och miljödirektören i sin tur uppdra åt annan anställd 

inom kommunen att besluta i stället, om inget annat anges i delegeringsordningen. 

Tekniska nämnden förfogar över alla delegeringar och kan vid behov dra in eller in-

skränka rätten att besluta på nämndens vägnar.  

Saknas beslutspunkt i delegeringsordningen? 

Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte delegerat. 

Det betyder att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet 

Ersättare för delegat vid jäv eller laga förfall. 

Är förvaltningsdirektören jävig inträder direktörens ställföreträdare och övertar dele-

gationerna. Är avdelningschef jävig övertar förvaltningsdirektören delegationerna. 

Är enhetschef jävig övertar avdelningschefen delegationerna. Avdelningschef eller 

enhetschef övertar delegationer till annan jävig delegat. 

Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte 

ersättare har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, se-

mester, eller annan giltig frånvaro från anställning eller uppdraget. 

Förvaltningsdirektören har genom beslut av kommundirektören 2020-03-24 

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

frånvaro. 

Anmälan av delegeringsbeslut  
Delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden. Ordningen för detta bestäms av 

nämnden (6 kap. 40 § kommunallagen).  

Delegat ska snarast anmäla sina delegeringsbeslut till tekniska nämnden. Detta gäller 

även delegeringsbeslut som har fattats efter vidaredelegering. Av anmälan ska 

framgå:  

- vilken typ av beslut som har fattats (t ex ”anställning av …”),

- vilken punkt i delegeringsordningen som åberopas för beslutet; om det gäller

vidaredelegering,

- vem som fattat beslutet, samt

- datum för beslut.

Beslut i brådskande ärenden ( 6 kap. 39 § KL) ska anmälas vid nämndens nästa sam-

manträde.  

Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation ska i sin helhet anmälas vid nästa 

sammanträde med nämnden (7 kap. 8 § KL).  
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Förkortningar 

DSL – dataskyddslag (2018:218) 

FL – förvaltningslag (2017:900)  
GDPR – EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 

KL – kommunallag (2017:725) 


