Kompl

Grupp

Ärendegrupp

A

ALLMÄNT

A1

Ärenden som är så brådskande att
ordinarie nämndsammanträde inte kan
avvaktas.

Delegat
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Anmärkning

Ordförande

Lagrum
6 kap. 36 § KL
A2

Myndighetens skriftliga beslut om att
inte lämna ut handling samt beslut om
förbehåll i samband med att handling
utlämnas.
Lagrum
2 kap 14 § TF
6 kap 1-3 §§ OSL

Teknisk direktör,
Nämndens sekreterare,
Kommunjurist,
Förvaltningsorganisationens
administrativa chef, var för
sig.

Beslut om att lämna ut handling fattas direkt av den
tjänsteman som förvarar handlingen. Om tjänsteman
finner att det finns hinder för utlämnande, får inte
handlingen utlämnas. Beskedet kan lämnas muntligt. I
samband med att tjänsteman lämnar ett negativt
besked ska tjänstemannen upplysa sökanden om att ett
skriftligt beslut av ”myndigheten” (kommunen) krävs
för att det muntliga beslutet ska kunna överklagas till
kammarrätten.
Med hänvisning till VA-verksamhetens betydelse för
rikets säkerhet, ska skriftliga beslut av den innebörden
att handlingar från VA-verksamheten lämnas ut, fattas
efter samråd med VA-chef.

A3

Mindre ändringar i tekniska nämndens
dokumenthanteringsplan

Teknisk direktör,
Efter samråd med kommunantikvarie och registrator.
Förvaltningsorganisationens
administrativa chef, var för
sig.
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A4

Föra kommunens talan, inom tekniska
nämndens verksamhetsområde samt
bemyndiga ombud att föra kommunens talan
inom ifrågavarande verksamhetsområde, i mål
och ärenden inför skiljenämnder, vid överoch underdomstolar, exekutionssäten samt
nationella såväl som internationella
myndigheter.
Vidare innefattar delegerad behörighet inom
nämndens verksamhetsområde rätten att dels
framställa och bemöta ersättnings- och/eller
ansvarsyrkanden, dels utom rätta iaktta och
bevaka kommunens intressen, dels och motta
samt kvittera till kommunen tilldömda medel,
saker, handlingar samt till kommunen ställda
försändelser. Härutöver befullmäktigas
delegaten att ta emot kallelser och
delgivningar, anta eller förkasta ackord, i eller
utom konkurs, samt ingå förlikning.

A5

Rätten att ingår förlikning, inför eller under en
rättsprocess, gäller upp till ett värde
(förlikningslikvid) om maximalt en miljon (1
000 000) kronor, exklusive moms
Ingå avtal om personuppgiftsbiträdesavtal

B

EKONOMI

Teknisk direktör,
Fastighetschef,
VA-chef,
Verksamhetschef,
Byggchef,
Förvaltarchef,
Kommunjurist,
Upphandlingschef, var
för sig och inom
respektive
verksamhetsområde.

Teknisk direktör,
Verksamhetschef
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Behörigheten inbegriper rätten att fatta beslut om att inleda
rättsliga förfaranden, utföra och bevaka kommunens talan i
rättsprocesser, överklaga såväl dom som beslut samt avge
yttrande i rättsprocesser.
Härutöver rymmer given delegation behörigheten att initiera
och driva inkassoärenden.
Delegatens behörighet inbegriper även rätten att
befullmäktiga ombud, i enskilt ärende, motsvarande den
behörighet som följer av till delegaten delegerat
bemyndigande.
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B1

Bemyndiga och utse beslutsattestanter för
förvaltningsorganisationen under tekniska
nämnden

Teknisk direktör

Bemyndigande ska ske utifrån gällande reglementet för
budgetansvar och intern kontroll. Beslut om att utse andra
attestanter än beslutsattestant, t ex mottagningsattestanter, är
en verkställighetsåtgärd.

B2

Avskrivning av fordringar till ett uppskattat
värde av hundratusen (100 000) kronor per
avskrivningsärende

Teknisk direktör.
Ekonomichef, VA-chef,
fastighetschef,
verksamhetschef, var
för sig, inom respektive
verksamhetsområde.

B3

Försäljning av tjänster inom ramen för
tekniska nämndens verksamhetsområde till ett
högsta belopp om femhundratusen (500 000)
kronor

Teknisk direktör. VAchef, fastighetschef och
verksamhetschef, var
för sig, inom respektive
verksamhetsområde.

Efter samråd med kommunjurist p g a risken för
överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagen.

B4

Kassation och försäljning av lösöre
överstigande ett (1) prisbasbelopp och upp till
ett belopp om femhundratusen (500 000)
kronor, vid varje enskilt försäljningstillfälle

Teknisk direktör.
Fastighetschef,
VA-chef,
Verksamhetschef,
fordonsansvarig, var för
sig, inom respektive
verksamhetsområde.

Efter samråd med kommunjurist p g a risken för
överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagen.

Kassation och försäljning under ett (1) basbelopp betraktas
som verkställighet.
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B5

Betala skadestånd i enskilt fall intill ett belopp
som ej överstiger femhundratusen (500 000)
kronor

B6

Re-investeringar inom beslutad rambudget

C

VA-chef,
Förvaltarchef,
Förvaltare,
Bygg-/Projektledare,
Försäkringssamordnare,
var för sig och inom
respektive
verksamhetsområde.
Fastighetschef, VAchef, var för sig.
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Efter samråd med förvaltningsorganisationens
försäkringssamordnare alternativt kommunjurist.

Efter samråd med verksamhetsdrivande nämnder och dess
förvaltningsorganisationer.

UPPHANDLING

C1

Godkänna förfrågningsunderlag vars
estimerade värde överstiger 25 miljoner
kronor

Fastighetschef,
VA-chef,
Verksamhetschef,
Upphandlingschef, var
för sig

C2

Beslut om att anta anbud vid upphandling
eller annan anskaffning av varor och tjänster
upp till ett värde av tjugofem miljoner (25 000
000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings/upphandlingstillfälle

Teknisk direktör

Behörigheten innefattar rätten att initiera upphandling.
Anskaffning av varor och tjänster över de i
upphandlingslagstiftningen fastställda tröskelvärdena ska
dock ske med stöd av kommunens upphandlingspolicy och
genomföras av upphandlingsenheten.

C3

Beslut om att anta anbud vid upphandling
eller annan anskaffning av varor och tjänster
upp till ett värde av fem miljoner (5 000 000)
kronor, vid varje enskilt anskaffnings/upphandlingstillfälle

Fastighetschef,
VA-chef,
Verksamhetschef,
Byggchef,
Förvaltarchef,

Behörigheten innefattar rätten att initiera upphandling.
Anskaffning av varor och tjänster över de i
upphandlingslagstiftningen fastställda tröskelvärdena ska
dock ske med stöd av kommunens upphandlingspolicy och
genomföras av upphandlingsenheten.
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Byggprojektledare,
Driftchef fastighet, var
för sig och inom
respektive
verksamhetsområde
C4

Beslut om upphandling eller annan
anskaffning av varor och tjänster upp till ett
värde av en miljon (1 000 000) kronor, vid
varje enskilt anskaffnings/upphandlingstillfälle

C5

Beslut om att avbryta upphandling eller annan
anskaffning av varor och tjänster upp till ett
värde av tjugofem miljoner (25 000 000)
kronor, vid varje enskilt anskaffning/upphandlingstillfälle

D

FASTIGHETSÄRENDEN

D1

Upplåta, omförhandla, säga upp för
avflyttning eller villkorsändring, godkänna
överlåtelse eller byte av nyttjanderätt

Mark-/Förvaltare,
Driftledare VA,
Projektledare VA,
Larmansvarig,
Lokalstrateg,
Enhetschef,
Fordonsansvarig, var
för sig och inom
respektive
verksamhetsområde
Teknisk direktör,
Upphandlingschef, var
för sig

Fastighetschef,
Kommunjurist, var för
sig

Behörigheten innefattar rätten att initiera upphandling.
Anskaffning av varor och tjänster över de i
upphandlingslagstiftningen fastställda tröskelvärdena ska
dock ske med stöd av kommunens upphandlingspolicy och
genomföras av upphandlingsenheten.

Behörigheten innefattar rätten att avbryta en initierad
upphandling vid befarad risk för formaliafel och/eller att
medel saknas för anskaffningen av varan och tjänster.

Delegerad behörighet avser såväl interna
överenskommelser inom kommunen om
nyttjanderätt som externa nyttjanderättsavtal.
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(inbegripet hyra och arrende) för en tid av
högst fem (5) år i det fall det årliga
ersättningsbeloppet överstiger 300 000 kr
och understiger fem miljoner (5 000 000)
kr
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Behörigheten innefattar även förvaltningsuppdrag
från andra nämnder.
Hyreskontrakt och andra nyttjanderätter vars årliga
värde understiger 300 000 kronor anses utgöra för
verksamheten normalt förekommande löpande
arbetsuppgifter för befattningen, förvaltare.

D2

Upplåta, omförhandla, säga upp för
avflyttning eller villkorsändring, godkänna
överlåtelse eller byte avseende
nyttjanderätter (inbegripet hyra och
arrende) som är upplåtna tillsvidare i det
fall det årliga ersättningsbeloppet ej
överstiger femhundratusen (500 000)
kronor

Fastighetschef,
Kommunjurist, var för
sig

Delegerad behörighet avser såväl interna
överenskommelser inom kommunen om
nyttjanderätt som externa nyttjanderättsavtal.
Behörigheten innefattar även förvaltningsuppdrag
från andra nämnder.

D3

Träffa avtal såsom nyttjanderättshavare för
kommunala nämnders eller andra
kommunala organs behov för en tid av
högst fem (5) år i det fall det årliga
ersättningsbeloppet ej överstiger fem
miljoner (5 000 000) kronor

Fastighetschef,
Kommunjurist, var för
sig

Behörighetens avser såväl interna
överenskommelser inom kommunen om
nyttjanderätt som externa nyttjanderättsavtal.
Vidare rymmer delegationen även
förvaltningsuppdrag från andra nämnder.

D4

Ingå tilläggsavtal och/eller intentionsavtal
till av kommunfullmäktige eller tekniska
nämnden godkända avtal avseende förvärv,
överlåtelse eller upplåtelse av fast
egendom, om tilläggsavtalet gäller tiden
för tillträde samt tiden för fullgörande av
betalning eller annan förpliktelse.

Teknisk direktör
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Härutöver får tilläggsavtal ingås om
tilläggsavtalet reglerar senarelagd senaste
tidpunkt för kommunfullmäktiges, tekniska
nämndens eller motparts godkännande av
avtal (inom tekniska nämndens
verksamhetsområde)
D5

Besluta om samt att ingå avtal/option om
Fastighetschef
förvärv av samt överlåtelse av byggnad,
med tillhörande mark, samt bostadsrätt, om
värdet ej överstiger tio miljoner
(10 000 000) kronor

D6

Besluta om hantering av befintliga
inteckningar genom dödning, relaxation,
nyinteckning eller motsvarande vid
fastighetsförsäljning

Fastighetschef,
VA-chef, mark- och
exploateringschef,
Kommunjurist, var för
sig

D7

Utöva nämndens beslutanderätt, i egenskap
av fastighetsägare, i frågor om
förrättningar inom tekniska nämndens
verksamhetsområde

Fastighetschef,
VA-chef,
Mark och
exploateringschef,
Kommunjurist, var för
sig

D8

Besluta om att riva byggnad förutsatt att
byggnadens bokförda värde understiger
femhundratusen (500 000) kronor

Förvaltare

Intentionsavtal om att förvärv och/eller
överlåtelser anses ingå i delegatens behörighet
förutsatt att nämnden alternativt
verksamhetsdrivande nämnd eller dess
förvaltningsorganisation beslutat om uppdrag.
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D9

Medge anstånd med betalning av hyra upp
till 3 månader

Förvaltare,
hyresadministratör, var
för sig

D 10

Besluta om nedsättning av hyra upp till
20% av hyresbeloppet, upp till 6 månader

Fastighetschef,
Förvaltarchef

E

VA-ÄRENDEN

E1

Besluta om anslutning till allmän vaanläggning för fastighet utanför
verksamhetsområdet

VA-chef

E2

Bestämma förbindelsepunkter inom allmän
va-anläggnings verksamhetsområde

VA-chef

E3

Avtala med fastighetsägare om avgift som
inte regleras i va-taxa

VA-chef

E4

Avtala med fastighetsägare om särskilda
villkor för användningen av en allmän vaanläggning (inklusive medgivande till
annat ledningsutförande)

VA-chef

E5

Beslut om delbetalning av och anstånd
med betalning av avgifter enligt va-taxan

VA-chef, handläggare
inom ekonomi, var för
sig

E6

Beslut om att vattenförbrukningen för
bebyggd fastighet inte ska fastställas

VA-chef
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genom mätning tillsvidare utan istället
beräknas
E7

Besluta om avstängning, reducering eller
annan åtgärd vid utebliven betalning eller
annan försummelse

VA-chef,
Driftledare VA, var för
sig

E8

Besluta om tillstånd för installation av
köksavfallskvarn

Handläggare

E9

Ansöka om servitut och/eller ledningsrätt
för va-ledningar samt teckna markavtal för
va-ledningar

VA-chef, mark- och
exploateringschef,
kommunjurist, var för
sig

E 10

Upplåta, omförhandla, säga upp för
avflyttning eller villkorsändring, godkänna
överlåtelse eller byte av nyttjanderätt inom
VA-enhetens verksamhetsområde

VA-chef, mark- och
exploateringschef, var
för sig

F

SÄKERHETSPRÖVNING

F1

Beslut om säkerhetsprövning med
tillhörande registerkontroll

Teknisk direktör,
VA-chef, var för sig

Säkerhetsprövning ska enligt säkerhetsskyddslagen
göras innan en person, genom anställning eller på
något annat sätt, deltar i verksamhet som har
betydelse för rikets säkerhet eller anlitas för
uppgifter som är viktiga för skyddet mot terrorism.
Kommunens VA-verksamhet är en verksamhet
som ”har betydelse för rikets säkerhet” och därför
krävs säkerhetsprövningar för bedömning och
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beslut i enskilda ärenden när VA-enheten
överväger att anställa eller anlita person i
verksamhet.
F2

Kontaktperson för säkerhetsprövning och
registerkontroll

VA-chef

Hos den som beslutar om registerkontroll ska det
finnas en kontaktperson med ersättare som svarar
för kontakterna med säkerhetspolisen

F3

Ansvar för dokumentation vid
säkerhetsprövning och registerkontroll

VA-chef

Den verksamhet som har beslutat om
registerkontroll ska dokumentera resultatet av
säkerhetsprövningen när det gäller personer som
har bedömts vara pålitliga från säkerhetssynpunkt.
Verksamheten ska också dokumentera vilka
anställningar eller annat deltagande i
myndighetens verksamhet som är placerade i
säkerhetsklass, vilka som omfattas av
säkerhetsprövning, utan att vara placerade i
säkerhetsklass, samt vilka anställningar och övrigt
deltagande som ska bli föremål för registerkontroll
till skydd mot terrorism

G

PERSONAL

G1

Inrättande av ny tjänst samt indragning av
befattning på tekniska förvaltningen

Teknisk direktör

G2

Beslut om att utse tillförordnad chef (”tf
chef”)

Teknisk direktör
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G3

Beslut om att utse egen ersättare
(tjänsteförrättande chef, ”tjf chef”) under
maximalt 6 veckor
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Fastighetschef,
VA-chef,
Byggchef,
Verksamhetschef
Enhetschef, var sig och
inom respektive
verksamhetsområde

Under kortare frånvaro/tjänstledighet, t ex
semester, äger chef rätt att utse sin egen ersättare.

Behörigheten avser eget verksamhetsområde/egen
enhet samt i samråd med
förvaltningsorganisationens HR-specialist.

G4

Anställning av personal på tekniska
förvaltningen samt beslut om fortsatt
anställning efter uppnådd pensionsålder

Teknisk direktör,
Fastighetschef,
VA-chef,
Verksamhetschef, var
för sig och inom
respektive
verksamhetsområde

G5

Anställning av tim- och visstidsanställd
personal på tekniska förvaltningen

Teknisk direktör, VAchef, fastighetschef,
enhetschef, byggchef,
verksamhetschef, var
för sig, inom respektive
verksamhetsområde

G6

Träffa överenskommelse med anställd
medarbetare på tekniska förvaltningen om
avgångsvederlag upp till ett belopp
motsvarande maximalt tolv (12)
månadslöner

Teknisk direktör

Förordnande av fastighetschef, VA-chef och
verksamhetschef överstigande 6 veckor beslutas av
teknisk direktör.

Efter samråd med förvaltningens HR-specialist
alternativt HR-chef.
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G7

Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet
enligt arbetsmiljölag och tillämpliga
föreskrifter

Teknisk direktör,
fastighetschef, VA-chef,
verksamhetschef,
byggchef, enhetschef,
var för sig och inom
respektive verksamhet

G8

Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning

Teknisk direktör

Efter samråd med förvaltningens HR-specialist

G9

Avstängning av medarbetare

Teknisk direktör
Fastighetschef, VAchef, verksamhetschef,
enhetschef, var för sig
och inom respektive
verksamhetsområde

Efter samråd med förvaltningens HR-specialist

G 10

Beslut om bisyssla

Teknisk direktör,
Fastighetschef
VA-chef
Verksamhetschef
Enhetschef
Byggchef, var för sig
och inom respektive
verksamhetsområde

Informationen ska utan arbetsgivarens uppmaning
lämnas av medarbetare. Beslut fattas i enlighet
med kommunens policy för bisysslor och i samråd
med förvaltningens HR-specialist.

G 11

Uppsägning från arbetsgivarens sida

Teknisk direktör

Efter samråd med den anställdes närmaste chef och
kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef.

G 12

Avskedande av medarbetare

Teknisk direktör

Efter samråd med den anställdes närmaste chef och
kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef.
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G 13

Besluta om medarbetares tjänsteresor inom
Skandinavien samt inom EU och EES

Teknisk direktör
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Beslutet ska föregås av samråd med
budgetansvarig.
Reserapport ska lämnas till nämndens sekretariat
senast 2 månader efter resans slut.

H

ÖVERKLAGANDE, RÄTTELSE OCH
OMPRÖVNING M.M.

H1

Besluta om rättelse/omprövning av beslut
som delegat fattat enligt de förutsättningar
som anges i 26-27 §§ förvaltningslagen

Handläggare

Beslut fattas av den delegat som fattat det
ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro
inträder i första hand delegatens närmaste chef. I
andra hand inträder teknisk direktör

H2

Besluta om att överklagande inkommit i
rätt tid och i förekommande fall besluta om
att avvisa överklagande

Handläggare

Beslut fattas av den delegat som fattat det
ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro
inträder i första hand delegatens närmaste chef. I
andra hand inträder teknisk direktör

H3

Beslut om att avskriva återkallade ärenden
eller ärenden som annars blivit inaktuella

Handläggare

Beslut fattas av den delegat som fattat det
ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro
inträder i första hand delegatens närmaste chef. I
andra hand inträder teknisk direktör

H4

Beslut om att avvisa ansökningar som inte
kompletterats inom föreskriven tid, trots
påminnelse

Handläggare

Beslut fattas av den delegat som fattat det
ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro
inträder i första hand delegatens närmaste chef. I
andra hand inträder teknisk direktör
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Information om vissa delegationer utanför tekniska nämndens ansvarsområde

Följande behörigheter har centralt, via kommunstyrelsen och kommundirektör, delegerats till upphandlingschefen:
1.
2.
3.

Beslut om vid vilka upphandlingar särskilda kontraktsvillkor ska tillämpas;
Godkänna förfrågningsunderlag, underteckna tilldelningsbeslut och avtal med upphandlad leverantör samt utfärda fullmakt att underteckna
avtal; och
Föra kommunens talan, samt bemyndiga ombud att föra kommunens talan, inför domstol och andra myndigheter i upphandlingsärenden.

Följande behörigheter har centralt, via kommunstyrelsen och kommundirektör, delegerats till HR-chefen:
1.
2.
3.

Träffa/ingå kollektivavtal, beslut i arbetsrättsliga tvister samt beslut om särskild avtalspension;
Träffa överenskommelse med anställd medarbetare på samtliga förvaltningar om avgångsvederlag upp till ett belopp motsvarande två (2)
årslöner; och
Föra kommunens talan, samt bemyndiga ombud att föra kommunens talan, inför domstol och andra myndigheter i personal- och
arbetsrättsliga ärenden.

