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2020-11-10 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2019/540 

Ändringar i tekniska nämndens delegeringsordning 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Det reviderade förslaget till delegeringsordning för tekniska nämnden fastställs att

gälla från och med 2019-11-23 och tills vidare.

Ärendet i korthet 

En delegeringsordning behöver uppdateras löpande för att vara aktuell. För att 

säkerställa en effektiv verksamhet föreslår bygg- och miljöförvaltningen att tillägg 

och ändringar görs i ett flertal punkter. Förvaltningen har för avsikt att i 

fortsättningen genomföra regelbundna revideringar av  delegeringsordningen, för att 

säkerställa att delegeringsordningen hålls uppdaterad i förhållande till lagändringar 

och verksamheternas behov. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10

2. Gällande delegeringsordning för tekniska nämnden med ändringsförslag

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. Förvaltningen 

har för avsikt att i fortsättningen genomföra regelbundna revideringar av  

delegeringsordningen, för att säkerställa att delegeringsordningen hålls uppdaterad i 

förhållande till lagändringar och verksamheternas behov.  

Föreslagna ändringar i delegeringsordningen 

Förvaltningen föreslår tillägg och ändringar i flera punkter med anledning av att det 

uppstått behov av ändringar för att säkerställa effektiva verksamheter. Ändringar och 

tillägg är markerade med grå bakgrundsfärg i förslaget till ändrad 

delegeringsordning. De delegater som anges i kolumnen rubricerad ”Vidaredelegerad 
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till” utgör förslag till lägsta delegat vid beslut av bygg- och miljödirektören om 

vidaredelegering. 

Förvaltningen har den senaste tiden hanterat ett flertal ärenden där förvaltningen sett 

ett behov av att ansöka om stämning vid domstolen för att nå fram till en lösning på 

exempelvis tvister med entreprenörer. Beslut om att väcka talan vid domstol har 

troligtvis varit så ovanliga att nämnden tidigare inte sett behov av att delegera sådana 

beslut. Förvaltningen ser tecken på att det kan bli vanligare framöver och föreslår 

därför att rätt att besluta om att väcka talan vid domstol delegeras till 

förvaltningsdirektören, se förslag till ny punkt 1.5.1 i det bifogade ändringsförslaget. 

 
Förvaltningen föreslår vidare att förvaltningsdirektören får i uppdrag att för Järfälla 

kommuns räkning vid behov fatta beslut om bevattningsförbud och även fatta beslut om 

bevattningsförbudets upphörande, se förslag till nya punkter 7.12 och 7.13 i det bifogade 

ändringsförslaget. Förslaget föranleds av de riktlinjer för hållbar vattenförbrukning, som 

antogs av förbundsstyrelsen för Norrvatten 2019-09-11 och som nämnden yttrat sig över 

den 19 maj 2020. Enligt riktlinjerna är det viktigt att ett kommunalt beslut om 

bevattningsförbud kan fattas omgående efter det att Norrvatten beslutat om 

bevattningsförbud, därför ska varje kommun bestämma vem i kommunen som fattar ett 

sådant beslut.  

 

Utöver dessa punkter föreslår förvaltningen att en förtydligande anmärkning läggs 

till i punkt 4.1, om beslut om anställning.  

 
Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av administrativ karaktär och förvaltningen bedömer att de föreslagna 

ändringarna inte har någon påverkan på barn. 

 
Företagskonsekvensanalys 

Ärendet är av administrativ karaktär och förvaltningen bedömer att de föreslagna 

ändringarna inte har någon påverkan på näringslivet i kommunen. 

 
Slutsatser 

De föreslagna ändringarna i tekniska nämndens delegeringsordning kan enligt 

förvaltningens bedömning förbättra effektiviteten i verksamheten utan att äventyra 

medborgarens rätt till insyn i nämndens åtaganden. Förvaltningen föreslår att 

tekniska nämnden fastställer den reviderade delegeringsordningen att gälla tills 

vidare.  

 

 

Nina Karlsson 

Tf. bygg- och miljödirektör    
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Registrator 


