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Tekniska nämndens delegationsordning, TN 2019-05-28, § 5:12
Nr

Ärende

1.0

Administrativa ärenden

1.1

Besluta om kurser, konferenser,
resor och dylikt för nämndens
ledamöter och ersättare

1.2

Besluta i brådskande ärenden där Tekniska nämndens
nämndens avgörande inte kan
ordförande, ersättare
avvaktas
är nämndens 1:e vice
ordförande
Beslut om att Tekniska nämnden Tekniska nämndens
ska avstå från att yttra sig då
ordförande
nämnden är remissinstans
Prövning av om ett överklagande Enhetschef eller
inkommit i rätt tid samt
avdelningschef/
avvisning av för sent inkommit
Samhällsbyggnadschef
överklagande
Efter prövning mot sekretessEnhetschef eller
regler fatta beslut om att inte
avdelningschef/
lämna ut allmän handling
Samhällsbyggnadschef
Efter prövning mot sekretessUpphandlingschef
regler fatta beslut om att inte
lämna ut handling i upphandlingsärenden
Besvara remisser och skrivelser
Samhällsbyggnadschef
som är ställda till tekniska
nämnden vilka inte omfattas av
delegeringsförbud
Vara kommunens ombud eller
Samhällsbyggnadschef
utse ombud som för kommunens
talan inför domstol eller andra
myndigheter i ärenden som rör
Tekniska nämndens
verksamhetsområde

1.3
1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

Delegat/Ersättare

Hänvisning

Anmärkning

Tekniska nämndens
ordförande
Kommunlagen, 6 kap.
39 §

Förvaltningslagen, 45
§
Tryckfrihetsförordningen, 2 kap.
Tryckfrihetsförordningen, 2 kap.

Avser inte
upphandlingsärenden

Nr
1.9

1.10

Ärende
Rätt att besluta om avskrivning
av sådan kommunens fordran
som hänför sig till tekniska
nämndens verksamhetsområde
Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal)

Delegat/Ersättare
Enhetschef eller
avdelningschef
< 0,5 basbelopp
Dataskyddsombud/
ersättare IT-chef

2.0

Trafikärenden

2.1

Yttrande till länsstyrelse, polisVäg- och trafikchef
myndighet, trafikverket och
andra myndigheter gällande väg
och trafikfrågor som berör trafikreglering eller hastighetsfrågor
och som inte är av principiell
karaktär eller innebär betydande
ekonomiska följder
Besluta om trafikanordningsTrafikingenjör/
planer i samband med vägarbete Drift och
anläggningsingenjör

2.2

2.3

Hänvisning

Besluta om lokala trafikföreTrafikingenjör/
skrifter och sjötrafikföreskrifter Trafikplanerare
som inte är av principiell karaktär
samt tillfälliga trafikföreskrifter:
4. Att en viss plats ska vara
cirkulationsplats eller
cykelöverfart.
5. Att ett visst körfält eller en viss
körbana ska vara körfält eller
körbana för fordon i linjetrafik
m.fl.
6. Att en viss plats på sträcka där
förbud att stanna eller parkera
råder enligt 3 kap. 53 § första
stycket 2 ska vara busshållplats.
7. Att en viss plats ska vara
ändamålsplats eller laddplats.
9. Förbud mot trafik med
fordon.
10. Förbud eller påbud att svänga
eller köra i viss riktning.
11. Förbud mot omkörning.
12. Väjningsplikt eller stopplikt
med avvikelser från bestämmelserna i 3 kap. 18 eller 21 §
eller i stället för bestämmelserna i
3 kap. 23 § första stycket.
13. Stopplikt i korsning med

Trafikförordningen
(SFS 1998:1276)
10 kap. 1§ punkterna
4,5,6,7,9,10,11,12,13,1
6,17,19,20,21,22 samt
10 kap. 3 §.

Anmärkning

Nr

2.4

2.5

2.6

Ärende
Delegat/Ersättare
järnväg eller spårväg.
16. Tillåtelse att stanna eller
parkera fordon med avvikelse
från bestämmelserna i 3 kap. 48
§, 49 a § första stycket, 52 §, 53 §
första stycket 2–5, 9 och 10, 54 §,
55 § första stycket 3–5 eller 8
kap. 1 § eller förbud mot att
parkera eller mot att stanna och
parkera fordon.
17. Tidsbegränsning, avgiftsplikt
eller andra villkor för parkering.
19. Axeltryck, boggitryck,
trippelaxeltryck eller bruttovikt
på motordrivna fordon eller
fordonståg med begränsning till
lägre vikter än som följer av 4
kap. 12 §.
20. Inskränkning till mindre
bredd eller längd på motordrivna
fordon, fordonståg eller last än
som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17
a §.
21. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med
avvikelser från bestämmelserna i
5 kap. 1, 4 eller 5 §.
22. Andra särskilda trafikregler.
Vidare får det genom lokala
trafikföreskrifter meddelas
särskilda trafikregler om att en
vägtunnel ska tillhöra tunnelkategori B, C, D eller E, särskilda
trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar
som länsstyrelsen har lämnat
tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.
Förordning (2017:921).
Föreskrifter och andra tillfälliga Trafikingenjör/
väghållarbeslut
Trafikplanerare
Yttrande över lokala trafikföreskrifter och sjötrafikföreskrifter som beslutas av annan
myndighet
Bevilja/avslå dispens från LTF
samt lagar och förordningar som
rör trafik och/eller fordon:
Föreskrift om stannande och

Hänvisning

Trafikförordningen
(SFS 1998:1276), 10
kap. 14 §

Trafikingenjör/
Trafikplanerare
Trafikingenjör/
Trafikplanerare

Trafikförordningen
(SFS 1998:1276), 13
kap. 3 §, punkterna
4,5,11,17,21,22,27

Anmärkning

Nr

Ärende
parkering av fordon, föreskrift
om framförande av fordon

Delegat/Ersättare

Hänvisning

2.7

Besluta om parkeringstillstånd
för rörelsehindrad

Trafikingenjör/
Trafikplanerare

Trafikförordningen
(SFS 1998:1276), 13
kap. 8 §

2.8

Yttrande till länsstyrelse
angående dispenser för
handikapparkeringar

Trafikingenjör/
Trafikplanerare

2.9

Besluta om förordnande av
parkeringsvakter

Trafikingenjör/
Trafikplanerare

SFS 1987:24, 6 §

2.10

Flyttning av fordon enligt
förordningen (1982:198) 2 § om
flyttning av fordon i vissa fall
med undantag av punkt 7

Väg- och trafikchef

2 § lag om flyttning av
fordon i vissa fall
1982:129 samt 2 §
förordning om
flyttning av fordon i
vissa fall 1982:198

3.0

Samhällsbetalda resor Skolskjuts- och
färdtjänstärenden

3.1

Beslut om färdväg för skolskjuts Handläggare
och platser för på- och avstigning samhällsbetalda resor
Trafikplanerare/
Trafikingenjör
Beslut om skolskjuts vid
Handläggare
bedömning av trafikfarlig väg
samhällsbetalda resor
Trafikplanerare/
Trafikingenjör
Beslut i skolskjutsärende för
Handläggare
grundskola – undantaget beslut samhällsbetalda resor
om avslag i ärende där så kallade
särskilda skäl och/eller
funktionshinder anförts som
grund för ansökan.

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

Beslut i skolskjutsärende för
grundsärskola
Beslut avseende dispenser samt
kontantersättning för elevresor

Handläggare
samhällsbetalda resor
Handläggare
samhällsbetalda resor

Beslut i skolskjutsärende
gymnasiesärskola

Handläggare
samhällsbetalda resor

Anmärkning

Skolskjutsförordningen, 2 §
Skollagen, 10 kap. 32
§
Skollagen, 10 kap, 32
§ samt Regler och tilllämpningsanvisningar
(riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i
Österåkers kommun
för elever i grundskola och särskola,
punkt 8
Skollagen, 11 kap. 31
§
Lag om
kommunernas
skyldighet att svara
för vissa elevresor, 2 §
Skollagen, 18 kap. 30
och 31 §

Reviderad 2019-08-20

Nr
3.7

Ärende
Beslut om riksfärdtjänst

Delegat/Ersättare
Handläggare
samhällsbetalda resor

Hänvisning
Anmärkning
Lag om riksfärdtjänst,
1, 4, 5 och 7 §

3.8

Yttrande till
färdtjänstavdelningen, SLL

Handläggare
samhällsbetalda resor

Lag om färdtjänst

3.9

Beslut om kommunal färdtjänst

Handläggare
samhällsbetalda resor

Lag om färdtjänst, 6,
7 och 9 §

4.0

VA- och Avfallsärenden

4.1

Uppehåll i avfallshämtning –
Obebodd fastighet. Halv
grundavgift ska erläggas.

Avfallshandläggare

Avfallsföreskrifter för
Österåkerskommun
115-120 §§

4.2

Befrielse från att lämna
hushållsavfall (eget
omhändertagande av avfall) –
Bebodd fastighet. Grundavgift
ska erläggas.
Total befrielse att lämna
hushållsavfall – Beboelig
byggnad saknas. Ingen
renhållningsavgift tas ut.
Begäran om annat hämtningsställe vid särskilda skäl

Avfallshandläggare

Avfallsföreskrifter för
Österåkerskommun
121 och 127 §§

Avfallshandläggare

Avfallsföreskrifter för
Österåkerskommun
129 och 130 §§

Avfallshandläggare

4.5

Undantag allmänt

Avfallshandläggare

4.6

Anvisa plats för insamling av
avfall

Avfallshandläggare

4.7

Bedöma om avfall kan hämtas
Avfallshandläggare
(transportvägars bredd, bärighet,
vattendjup)

4.8

Besluta om flyttning av
fordonsvrak

5.0

Inköp, upphandling samt
tecknande av kontrakt

Avfallsföreskrifter för När Roslagsvatten
Österåkerskommun
(RV) och avfalls106 och 107 §§
lämnaren inte är
överens
Avfallsföreskrifter för
Österåkerskommun
110-114 §§
Avfallsföreskrifter för
Österåkerskommun
55-56 och 106-107 §§
Avfallsföreskrifter för RV gör första
Österåkerskommun
bedömningen.
70-75 §§
Behövs myndighetsbeslut sker det
av TN
Förordningen om
flyttning av fordon
(SFS 1982:198) 2 §
punkt 7

5.1

Tecknande av
förvaltningsspecifika kontrakt

4.3

4.4

Väg- och trafikchef

Enhetschef/
avdelningschef 0-40
prisbasbelopp,
Samhällsbyggnadschef

Nr

Ärende

5.2

Tecknande av avtal och kontrakt Samhällsbyggnadschef
för genomförande av
0-650 prisbasbelopp
detaljplaneprojekt längs
Roslagsbanan och
Sverigeförhandlingen
Beställning av upphandling
Enhetschef/
avdelningschef 0-40
prisbasbelopp,
Samhällsbyggnadschef
0-115 prisbasbelopp

5.2

Delegat/Ersättare
0-250 prisbasbelopp

5.3

Beställning av upphandling

5.4

Godkännande av förfrågningsBeställaren
underlag/upphandlingsunderlag
som inte är av principiell karaktär
Tilldelningsbeslut
Enhetschef/
avdelningschef 0-40
prisbasbelopp,
Samhällsbyggnadschef
0-250 prisbasbelopp,

5.5

5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

Avbrytande av upphandling
Förlängning av befintliga
kontrakt
Beslut om att besvara
överklaganden
Godkännande av frågor och svar
som inte är av principiell karaktär
Kostnadsansvar vid process

Hänvisning

Delegationen gäller
endast under 2019.

För investeringsprojekt med beräknad kostnad över
115 prisbasbelopp
förutsätts att
Tekniska nämnden
har fattat beslut om
igångsättning.
I de fall när
tekniska nämnden
har fattat beslut om
igångsättning

Samhällsbyggnadschef
>115 prisbasbelopp

Upphandlingschef
Upphandlingschef/
Kommundirektör
Upphandlingschef
Upphandlingschef
Upphandlingschef

6.0

Upplåtelser, nyttjanderätt
m.m.

6.1

Upplåta allmän platsmark för
nedläggning av underjordiska
anläggningar

Markförvaltare/Vägoch trafikchef

6.2

Tillfälligt upplåta allmän platsmark och yttra sig över ansökningar till polismyndigheten och
länsstyrelsen om nyttjande av
allmän plats

Markförvaltare/Vägoch trafikchef

Anmärkning

LOU
Samråd med
beställaren.
Samråd med
beställaren
Samråd med
beställaren
Samråd med
beställaren

Nr
6.3

Ärende
Avtala om nyttjanderätt där
kommunen är nyttjanderättshavare samt avtal om avveckling
av nyttjanderätt

7.0

Anläggnings- och
entreprenadfrågor

7.1

7.3

Yttrande till länsstyrelse,
polismyndighet, trafikverk och
andra myndigheter och organisationer gällande väg- och
trafikfrågor som är kopplade till
organisation och strukturella
frågor men som inte är av principiell karaktär eller innebär
betydande ekonomiska följder
Ansökan till Trafikverket, övriga
myndigheter och organisationer
om medfinansiering till väg-,
trafik- och parkinvesteringar,
som inte är av principiell karaktär
Beslut om grävtillstånd

8.0

Arbetsgivarfrågor

8.1

Förändringar som berör
samhällsbyggnadsförvaltningens
organisatoriska indelning
Företräda kommunen vid lokala
förhandlingar på
Förvaltningsnivå
Avdelningsnivå
Enhetsnivå

Samhällsbyggnadschef

Anställning och lön av
Avdelningschef
Enhetschef
Anställning och lön av övriga
medarbetare
Omändring av befattning och
sysselsättningsgrad
Tjänstledighet i sammanlagt mer
än 6 månader för enskild
angelägenhet utan lön
Tjänstledighet i mindre än 6
månader för enskild angelägenhet
utan lön

MBL § 11, Allmänna
Samhällsbyggnadschef bestämmelser (AB)
Avdelningschef
Anställande chef
Allmänna
bestämmelser (AB)
Anställande chef

7.2

8.2

8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Delegat/Ersättare
Markförvaltare/Vägoch trafikchef

Hänvisning

Anmärkning

Väg- och trafikchef/
Samhällsbyggnadschef

Väg- och trafikchef/
Samhällsbyggnadschef

Drift- och
anläggningsingenjör/
Trafikingenjör

Samhällsbyggnadschef
Avdelningschef
Enhetschef eller
avdelningschef

Samhällsbyggnadschef
Anställande chef

Efter samråd med
förvaltningschef

Efter samråd med
överordnad chef
Motiveras av
ansvarig chef
Motiveras

Nr
8.8

Delegat/Ersättare Hänvisning
Samhällsbyggnadschef

8.9

Ärende
Ledighet som inte regleras i lag
eller avtal
Lönetillägg

8.10

Prövande av bisyssla

Samhällsbyggnadschef

8.11

Disciplinåtgärd
Avdelningschef
Enhetschef

Samhällsbyggnadschef
Avdelningschef

8.12

Disciplinåtgärd övriga
medarbetare

Anställande chef

8.13

Avstängning

Anställande chef

8.14

Överenskommelse om
anställningens upphörande för
avdelningschef

Samhällsbyggnadschef

Överenskommelse om
anställningens upphörande för
Enhetschef

Avdelningschef

8.15

Övrig personal
8.16
8.17

8.18
8.19
8.20
8.21

Varsel eller besked enligt LAS
beträffande tidsbegränsad
anställning
Medgivande av anställning efter
68 års ålder. Tidsbegränsat med 6
månader för varje
anställningsperiod.
Beslut om förstadagsintyg vid
sjukfrånvaro
Förmåner vid ledighet vid
enskilda angelägenheter
Besluta om och godkännande av
beordrad övertid
Beslut om utlandstjänstresor

Samhällsbyggnadschef

Anmärkning
I samråd med
personalkonsult
Används restriktivt
och tidsbegränsas
I samråd med
personalkonsult.
Kommundirektör
har rätt att överta
enskilt ärende.
I samråd med
Samhällsbyggnadschef,
avdelningschef och
personalkonsult
I samråd med
personalchef och
överordnad chef
Efter samråd med
personalchef.
Kommundirektör
har rätt att överta
enskilt ärende.
Efter samråd med
personalkonsult.
Samhällsbyggnadschef har rätt att
överta enskilt
ärende.

Enhetschef eller
avdelningschef
Anställande chef
Samhällsbyggnadschef

Anställande chef
Anställande chef

Allmänna
bestämmelser (AB)

Enhetschef eller
avdelningschef
Samhällsbyggnadschef

8.22

Förbud att tjänstgöra för att
förhindra att smitta sprids

Anställande chef

8.23

Fördelning av arbetsmiljöansvar
till avdelningschefer och
enhetschefer efter fördelning

Samhällsbyggnadschef
och avdelningschef

Allmänna
bestämmelser (AB)

Överordnad chef
har rätt att överta
enskilt ärende
Respektive chef
efter skriftligt
kvitterat ansvar

Nr

Ärende
från nämnd

Delegat/Ersättare

Hänvisning

Anmärkning

