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Samhällsbyggnadsförvaltningen  Till Tekniska nämnden 

Per-Olof Kroon 

Datum  2020-11-19 

Dnr:  TN 2020/0139 

 

Delegationsordning för Tekniska nämnden 
 

 

Sammanfattning 
Med anledning av inrättandet av en trafikenhet på avdelningen Infrastruktur och anläggning, 
behöver Tekniska nämndens delegationsordning ändras i berörda delar.  
 

Beslutsförslag 
Tekniska nämnden beslutar 

1. Anta förslag till delegationsordning för Tekniska nämnden, i enlighet med bilaga till 
tjänsteutlåtande 2020-11-19. 

2. Upphäva tidigare delegationsordning för Tekniska nämnden, antagen 2020-03-31, TN § 2:6. 
 

Bakgrund 
En ny enhet (Trafikenhet) har inordnats under Infrastruktur och anläggning och en enhetschef 
(Trafikchef) har tillsatts. Bland annat av denna anledning behöver delegationsordningen ändras i 
berörda delar. 
 

Förvaltningens slutsatser 
En ny organisation för Samhällsbyggnadsförvaltningen trädde i kraft i november 2019, innebärandes 
att en ny hierarkisk nivå med avdelningar inrättades. Under avdelningar kan enheter ingå. Vid 
Infrastruktur och anläggning har Trafikenheten bildats, med en enhetschef. För att denna enhet ska 
kunna verka fullt ut behöver delegationsordningen anpassas därefter. 
 
Ytterligare förslag på förändringar är att handläggare av samhällsbetalda resor ska kunna ta 
delegationsbeslut, vad gäller parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Även ändringar av 
beloppsgränser för inköp, upphandling samt tecknande av kontrakt föreslås för enhetschef och 
avdelningschef, för att få en mer effektiv hantering på lägre nivå. Detta då Tekniska nämnden 
hanterar betydande belopp i sin investeringsbudget och allt för mycket hamnar i nuläget på 
Samhällsbyggnadschefens bord. 
 
En ny delegation föreslås också för upplåtelser, nyttjanderätt m. m. vad gäller markförvaltning. 

Bilagor 
Tekniska nämndens delegationsordning, TN 2020-11-24 § X:Y, 2020-11-19. 
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Godkänt av Kent Gullberg/ Godkänt av Per-Olof Kroon/ 

genom Carina Eklund  genom Carina Eklund 

2020-11-19   2020-11-19 

 

Kent Gullberg  Per-Olof Kroon 

Samhällsbyggnadschef  Bitr. samhällsbyggnadschef 


