Vetlanda kommun

Tekniska kontoret

Delegationsordning för tekniska nämnden från och
med 2011-01-01
Tekniska nämnden får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller tjänsteman inom
nämndens verksamhetsområde att besluta i nämndens ställe. Besluten ska gälla
ett visst ärende eller en grupp av ärenden (KL 6 kap. 33 §). I nedanstående typ av
ärenden får dock inte beslutanderätten delegeras (KL 6 kap. 34 §).


Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och
kvalitet.



Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av ett beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats.



Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiellt slag eller annars av större vikt.



Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till
nämnden.



Vissa ärenden som anges i Särskilda föreskrifter.

Ärenden, där utskottet fattat beslut, med stöd av delegerad beslutanderätt, ska
anmälas till utskottet vid nästkommande sammanträde genom utskottets
protokoll. Ärende där ledamot eller tjänsteman fattat beslut och ska anmälas till
nämnden kvartalsvis. Olika typer av avtal som tecknats med stöd av delegerad
beslutsrätt finns arkiverade på förvaltningen, enligt upprättad
dokumenthanteringsplan.
Verkställighetsärenden omfattas inte av delegationsordningen. Verkställighet är
löpande ärenden inom nämndens verksamhetsområde inom given budgetram.
Förutsättningen är att verkställigheten sker inom nämndens mål för verksamheten
och att möjligheten att överklaga bedöms som liten. Frågor som rör
verksamhetens interna angelägenheter och där möjlighet för laglighetsprövning
saknas ska normalt betraktas som verkställighet.
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Delegation föreslås enligt nedan:
Ärende/ärendegrupp

Delegat

1a

Beslut om igångsättning av projekt
överstigande fem miljoner inom befintlig
investeringsplan.

Utskottet

1b

Beslut om igångsättning av projekt
understigande fem miljoner inom befintlig
investeringsplan.

Teknisk chef
Avdelningschef gata-park
Avdelningschef fastighet

2a

2b

Upplåtelser av kommunala lokaler och mark
genom uthyrning och arrenden,
nyttjanderätter upp till tio år.

Mark- och
exploateringschef

Beslut om servitut, ledningsrätter

Mark- och
exploateringschef

Teknisk chef

Teknisk chef
3a

Beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter

Avdelningschef gata-park
Teknisk chef

3b

Beslut om handikapptillstånd

Avdelningschef gata-park
Teknisk chef

4

Beslut bostadsanpassningsbidrag

Avdelningschef fastighet
Teknisk chef

5

Försäljning/köp av småhustomter

Utskottet

6

Avtal försäljning skogsprodukter

Utskottet

Personal
1

Tillsvidareanställningar

Teknisk chef

2

Visstidsanställningar upp till 12 månader

Teknisk chef
Avdelningschef gata-park
Avdelningschef fastighet

3

Beslut om deltagande i kurser och
konferenser

Teknisk chef

Utsedda tjänstemannadelegater äger rätt att delegera vidare inom tekniska
kontoret. Delegation får inte utövas i ärende av principiell betydelse eller ärende i
övrigt av större vikt.

För tekniska kontoret

Gunnar Elmeke

Sven-Åke Karlsson

Teknisk chef

Mark- och exploateringschef

