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1 Samhällsbyggnadschefens rätt att vidaredelegera 
I kommunallagen (2017:725) 7 kap. 5-6 §§ regleras rätten för styrelse och nämnder att uppdra 

åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 

grupp av ärenden samt rätten för förvaltningschef att vidaredelegera beslutsmandat. 

I tekniska nämndens delegationsordning framgår att samhällsbyggnadschefen har rätt att 

vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd i vissa fall. Sådan vidaredelegering 

redovisas i detta dokument. 

Alla vidaredelegationsbeslut ska anmälans vid närmast påföljande nämndsammanträde. För 

delegationsbeslut enligt denna lista gäller vad som i övrigt anges om delegationsbeslut i 

kommunstyrelsens delegationsordning. 

2 Förkortningar 

2.1 Funktioner 

Au Arbetsutskott, Tekniska nämnden 

Avdch Avdelningschef 

Avfch Enhetschef för Avfallsenheten 

Avfing Avfallsingenjör 

Ench Enhetschef 

GPTch Enhetschef Gata/Park/Trafik 

Handl Handläggare med uppgift att handlägga ärendet 

M&GISch Enhetschef, Mät&GIS 

Ordf Ordförande, Tekniska nämnden 

Ordf.Namngr Ordförande i Namnberedningsgruppen 

Sbch Samhällsbyggnadschefen 

TjpGIS Tjänsteperson inom GIS-verksamheten 

TjpGPT Tjänsteperson vid enheten för Gata, Park och Trafik 

TN Tekniska nämnden 

Uphch Upphandlingschef 

VAch Enhetschef för VA-enheten 

VAhl Handläggare vid VA-enheten 

VAing VA-ingenjör vid VA-enheten 

VApl VA-projektledare vid VA-enheten 

X Vidaredelegat ej utsedd 



 

 

2.2 Författningar 

 

DSF 
Dataskyddsförordningen 

Förordning (EU) 2016/679 

FL Förvaltningslagen (SFS 2017:900) 

KL Kommunallagen (SFS 2017:725) 

MB Miljöbalken (SFS 1998:808) 

OSL Offentlighet- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 

TraF Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 

Vmf vägmärkesförordningen (SFS 2007:90) 

 
  



 

3 Delegationsordning 
 

 

Ärende-  
grupp 

nr
  

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Vidare- 
delegation 

Lagrum 
/notering 

1 Allmänna ärenden        

1.1  
Besluta om deltagande i kurser, konferenser och 
liknande för de förtroendevalda.  

Ordf 
    

1.2  
Besluta om deltagande i kurser, konferenser och 
liknande för Ordf.  

Au  
    

1.3  
Föra nämndens talan eller utfärda fullmakt att föra 
nämnden talan inför domstol och andra myndigheter 
samt vid förrättningar av skilda slag.  

Sbch      

1.4  Hyra externa lokaler för nämndens verksamhet.  Sbch   X 
  

1.5  
Vägran att lämna ut handling och handlings utlämnande 
med förbehåll samt vägran att lämna ut uppgift ur allmän 

handling. Specifikt VA-kartmaterial behandlas under 5.11 

Sbch X  

1.6 
Avvisa ett överklagande som har kommit in för sent 
enligt förvaltningslagen. 

Sbch  X 45 § FL 

1.8  
Besluta om ärenden när ett beslut i ärendet inte kan 
vänta till nästa nämndsammanträde.  

Ordf.   6 kap. 39 § KL  

1.9 
Besluta om resor 
(Beslut om resor inom Sverige anses utgöra 
verkställighet) 

Se KS 
delegations-

ordning 
 Resepolicyn 

1.10 
Besluta om en dokumenthanteringsplan för nämndens 
handlingar. 

Sbch X 
  

1.11  
Lämna yttranden i ärenden som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt.  

Sbch  X 
  

1.12  
Ta emot och kvittera delgivningar som är ställda till 
nämnden.  

Sbch  
Kanslistaben

s chef 
  

1.13  
Polisanmäla brott mot kommunen inom nämndens 
ansvarsområde. 

Sbch  Ench 

Att anmäla brott 
av ringa karaktär 
kan anses utgöra 

verksätllighet 
eller ingå i 

chefsuppdraget.  

 

  



 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Vidare- 
delegation 

Lagrum 
/notering 

2 Ekonomiska ärenden    

2.1 Fördela beviljade medel mellan investeringsprojekt.  Au     

2.2  Godkänna ersättning från försäkringsbolag.  Sbch     

2.4  
Underteckna avtal inom den löpande förvaltningen som 
inte kräver firmatecknare. 

Sbch 
Budget-
ansvarig 

 

2.5  
Fastställa en förteckning över beslutsattestanter och 
ersättare inom nämndens förvaltning.  

Sbch     

2.6  
Försäljning av lös egendom inom tekniska nämndens 
ansvar. 

Sbch Ench  

2.7  
Godkänna en leverantör eller entreprenörs säkerhet i 
form av en bankgaranti, kreditförsäkring eller 
motsvarande. 

Sbch  X  

2.8  
Avskrivning av tekniska nämndens fordringar enligt 
fastställda regler och gällande redovisningsprinciper. 

Sbch X  

2.9  
Söka bidrag, tillstånd och medfinansiering från extern 
part och ingå avtal i samband med detta.  

Sbch  Ench 
  

 
  



 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Vidare- 
delegation 

Lagrum 
/notering 

3 Trafikärenden      
  

3.1  Utfärda tillfälliga lokala trafikföreskrifter.  Sbch  TjpGPT TraF  

3.2  
Ändra och ersätta lokala trafikföreskrifter där 
sakinnehållet inte ändras.  

Sbch  GPTch   

3.3  Besluta om tillfälliga trafiksäkerhetsåtgärder.  Sbch  TjpGPT   

3.4  Besluta om lokaliseringsmärken.  Sbch  GPTch Vmf 

3.5  
Beslut om särskilda trafikregler under kortare tid vid 
skada eller risk för skada på väg.  

Sbch  TjpGPT   

3.6  
Besluta om trafikordningsplaner (TA-planer) vid 
arbeten på väg. 

Sbch  TjpGPT   

3.7  Upphäva lokala trafikföreskrifter som inte är aktuella. Sbch TjpGPT TraF 

3.8  
Lämna yttrande om hastighetsbegränsningar på enskild 
väg. 

Sbch  GPTch   

3.9 
Besluta om dispens från de lokala trafikföreskrifterna 
(LTF) 

Sbch GPTch  

3.10 Besluta om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Sbch X 13 kap. 8 § TraF 

 a) Bifall  
Handl, 
GPTch 

 

 b) Avslag  X  

3.11  Förordna parkeringsvakter. Sbch  GPTch  SFS 1987:24 

3.12  Besluta om nyttoparkeringstillstånd. Sbch  
TjpGPT, 

Handl 
SFS 1957:259 

3.13  
Besluta om att flytta fordon och ta hand om 
fordonsvrak.  

Sbch  
TjpGPT, 

Handl 
SFS 1982:129 
SFS 1982:198 

3.14  Besluta om bärighetsklassning på vägar.  Sbch  GPTch  4 kap. 11 § TraF 

3.15 
Lämna yttrande till Trafikverket angående tunga 

transporter. 
Sbch TjpGPT   

 

  



 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Vidare- 
delegation 

Lagrum 
/notering 

4 Markärenden      
  

4.1  
Lämna yttrande till polismyndigheten över ansökningar 
om anordnande av tillställning på offentlig plats.  

Sbch  Avdch   

4.2  
Besluta om markupplåtelse på mark som Tekniska 
nämnden ansvarar för.  

Sbch  
Avdch, 
Handl 

  

4.3  
Ge schakttillstånd i kommunägd mark och vid behov 
kräva en säkerhet för beräknade kostnader för att 
återställa kommunens anläggningar.  

Sbch  TjpGPT 
  

4.4  
Lämna avslag för schakttillstånd och/eller 
trafikanordningsplan.  

Sbch  GPTch 
  

4.5  
Kräva vite i enlighet med taxa för schakttillstånd 
och/eller trafikanordningsplan.  

Sbch  TjpGPT   

4.6  
Företräda kommunen i förening eller företag där 
kommunen är medlem eller delägare till exempel i 
vägföreningar eller dikningsföretag.  

Sbch  
GPTch, 
VAch 

  

4.7  
Rätt att inom ramen för tekniska nämndens reglemente 
påkalla förrättning enligt fastighetsbildningslagen, 
anläggningslagen och ledningsrättslagen  

Sbch  
VAch 

  

4.8 
Slutande av avtal om utarrendering av kommunens 
mark inklusive jakt- och fiskerätter för en tid av högst 
fem år. 

Sbch 
X 

 

 

  



 

Ärende- 

grupp nr 
Ärendetyp 

Beslutande/ 

delegat 
Vidare- 

delegation 

Lagrum 

/notering 

5 Vatten- och avloppsärenden (VA)        

5.1  Inlösen av enskilda VA-anläggningar.  Sbch  VAch  

5.2  
Besluta om tillstånd för installation av matavfallskvarn 
som kopplas på det allmänna avloppsnätet. 

Sbch  VAing 

ABVA 
och 

33 § Avfalls-

föreskrifter  

5.3  
Besluta om anslutning till allmän VA-anläggning för en 
fastighet utanför verksamhetsområdet. 

Sbch  VAch   

5.5  
Avtala med fastighetsägare om särskilda villkor för 
användningen av en allmän VA-anläggning (inklusive 
medgivande till annat ledningsutförande).  

Sbch  VAch   

5.6  
Ge anstånd med betalning av anläggningsavgift enligt 
Kommunfullmäktiges fastställda VA-taxa.  

Sbch  
VAhl, 
VAing 

  

5.7  
Besluta om att förbindelsepunkt i nytt läge ska utföras 
istället för befintlig. 

Sbch  
VAing, 
VApl 

  

5.11  Besluta om utlämnande av VA-kartmaterial. Sbch  X   

 a) handlings utlämnande med förbehåll  
VAing, 

VApl, 
TjpGIS 

 

 b) vägran att lämna ut handling  VAch  

5.13  
Besluta om att ta emot externslam i VA-slamkiosken, 
till exempel från enskilda avlopp och andra kommuner.  

Sbch  

VAing & 

Avfing i 
samråd. 

  

5.14 
Besluta om bevattningsförbud samt vädjan om minskad 
vattenanvändning enligt förbundet Norrvattens 
riktlinjer. 

Sbch VAch  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Vidare- 
delegation 

Lagrum 
/notering 

6 Avfallsärenden      Avfalls-
föreskrifter 

6.1  
Besluta om justering av avfallsabonnemang vid 
avvikelse från gällande abonnemang. 

Sbch  Avfch 
24 § 

6.2  
Besluta om hämtningsplats för hushållsavfall och annat 
avfall.  

Sbch  Avfing, 
Handl 

18 § 

6.3  
Besluta om dispens för förlängd gångväg mellan 
hämtningsfördon och sopkärl om det finns särskilda 
skäl. 

Sbch  Avfch 
15 § 

6.4  
Besluta om dispens för två eller flera fastigheter att 
använda gemensam behållare.  

Sbch  Handl 
34 § 

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Vidare- 
delegation 

Lagrum 
/notering 

7 Mätärenden    
  

  

7.1  Fastställande av lägenhetsnummer Sbch  Handl 

11 § Lag om 
lägenhetsregister 

SFS 2006:378 

7.2  Beslut om belägenhetsadresser Sbch M&GISch 

10 § Lag om 
lägenhetsregister 

SFS 2006:378 

 

  



 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Vidare- 
delegation 

Lagrum 
/notering 

8 Namnärenden        

8.1  
Besluta om att hämta in yttranden innan namnärenden 
behandlas i Tekniska nämnden enligt riktlinjer för 
namnberedning.  

Ordf.Namngr    
 

8.2  
Lämna yttranden över förslag till namn som 
aktualiseras av till exempel kommunala nämnder, andra 
myndigheter, vägföreningar och enskilda.  

Ordf.Namngr    
 

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Vidare- 
delegation 

Lagrum 
/notering 

9 Bostadsanpassningsärenden       

Lag om bostads-
anpassnings-
bidrag (SFS 

2018:222) 

9.1  
Besluta om bidrag enligt lagen om 
bostadsanpassningsbidrag. 

Sbch  X 

Lag om bostads-
anpassnings-
bidrag (SFS 

2018:222) 

 a) Godkänna bidrag till ett värde av högst 250 000 kr  Handl 

 b) Godkänna bidrag till ett värde högre än 250 000 kr  X 

 c) Avslag  Handl 

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Vidare- 
delegation 

Lagrum 
/notering 

10 Tekniska nämnden som arbetsgivare       

 

Kommunstyrelsen utgör anställningsmyndighet i 
Upplands-Bro kommun. Delegation i frågor som rör 
förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde 
utgår från kommunstyrelsen. 

Se KS 
delegations- 

ordning 
  

 

  



 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Vidare- 
delegation 

Lagrum 
/notering 

11 Dataskyddsförordningen 
   DSF (2016/679) 

11.1  
Utse dataskyddsombud samt ersättare till 
dataskyddsombudet  

Sbch  
Artikel 37 

11.2  Beslut om att ingå personuppgiftsbiträdesavtal  

 Den som är 

behörig att ingå 

avtal till vilket 

ett 

personuppgift 

sbiträdesavtal 

bifogas 

 
Artikel 28.3 

11.4  

Beslut om att helt eller delvis avslå begäran från en 
registrerad om att få information om huruvida 

personuppgifter som rör hen håller på att behandlas, få 
tillgång till personuppgifterna och information om ändamål 
m.m. med behandlingen (”rätt till information”) 

Sbch Ench 
Artikel 15 

11.5  

Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades 
begäran om att få felaktiga personuppgifter som rör hen 
rättade eller ofullständiga personuppgifter kompletterade 
(”rätt till rättelse”) 

Sbch Ench 
Artikel 16 

11.6  
Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades 
begäran om att få sina personuppgifter raderade (”rätt till 
radering”) 

Sbch Ench 
Artikel 17 

11.7  
Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades 
begäran om att begränsa personuppgiftsbehandling (”rätt till 

begränsning av behandling”) 
Sbch Ench 

Artikel 18 

11.9  

Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades 
begäran om att få ut de personuppgifter som rör hen samt 
överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig 
(”dataportabilitet”) 

Sbch Ench 
Artikel 20 

11.10  

Beslut om att fortsätta behandling av personuppgifter, trots 
den registrerades invändningar, på grund av att kommunens 
berättigade skäl för behandlingen väger tyngre än den 
registrerades intressen, rättigheter och friheter eller i de fall 

det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga 
anspråk (”rätt att göra invändningar”) 

Sbch Ench 
Artikel 21 

 
  



 

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Vidare- 
delegation 

Lagrum 
/notering 

12 Upphandling 
    

 
Kommunövergripande upphandlingar utförs inom 
kommunstyrelsens uppdrag att samordna kommunens 
inköpsverksamhet. 

Se KS 
delegations- 
förteckning 

 
 

12.1  

Beslut om deltagande i upphandling som har 
genomförts eller kommer att genomföras av annan 
myndighet/organisation med ett kontraktsvärde upp 
till 5 mnkr. 

Sbch  

Gäller alla typer av 

upphandlingar 

(ramavtal/uppdrag/v

aror/koncession) 

som enbart avser 

den egna nämnden. 

12.2  

Beslut om deltagande i upphandling som har 
genomförts eller kommer att genomföras av annan 
myndighet/organisation eller beslut om att genomföra 
upphandling tillsammans med andra upphandlande 
myndigheter/organisationer med ett totalt 
kontraktsvärde över 5 mnkr. 

Uphch i 
samråd med 

Sbch 
 

Gäller alla typer av 

upphandlingar 

(ramavtal/uppdrag/v

aror/koncession) 

som enbart avser 

den egna nämnden. 

12.5  
Besluta att godkänna upphandlingsdokument för 
upphandling med ett totalt kontraktsvärde mellan 0,5 
mnkr. och 5 mnkr. 

Sbch  

Gäller alla typer av 

upphandlingar 

(ramavtal/uppdrag/tj

änstekoncession) 

som enbart avser 

den egna nämnden. 

NOT: mindre än 

0,5mnkr räknas som 

verkställighet 

 

 
12.6  

Godkänna upphandlingsdokument och för upphandling 
av entreprenad gällande bygg, anläggning eller mark 
med ett totalt kontraktsvärde under 45 mnkr. 

Sbch  

Avser 

entreprenadupphandl

ingar som enbart 

avser den egna 

nämnden. Gäller ej 

tjänste-

/driftsentreprenader 

12.9  
Godkänna upphandlingsdokument för kontors-
/nämndspecifik upphandling med ett totalt 
kontraktsvärde över 5 mnkr. 

Ej delegerat, 
beslut fattas 
av Tekniska 

nämnden 

 
 

12.10  
Beslut att inte lämna ut allmänna handlingar eller att 
lämna ut handlingar med förbehåll i pågående 
upphandlingsärenden 

Uphch  
OSL 19 Kap. 3 §, 31 

kap 16 § 



 

12.11  

Rätt att avge yttrande i överprövning av 
upphandlingsärende i mål, vid domstol eller annan 
myndighet. Gäller även rätt att anlita ombud för sådan 
talan. Delegationen omfattar även att ta ställning till om 
beslut eller dom ska överklagas 

Uphch  
 

12.12  
Besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta 
upphandling, för upphandling med ett totalt 
kontraktsvärde upp till 0.5 mnkr. 

Ench  
 

12.13  
Besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta 
upphandling med ett totalt kontraktsvärde över 0.5 
mnkr. 

Uphch  

Gäller alla typer av 

upphandlingar 

(ramavtal/uppdrag/v

aror/tjänstekoncessio

n). 

12.14  

Besluta om tilldelningsbeslut eller avbryta upphandling 

av entreprenad gällande bygg, anläggning eller mark 
med kontraktsvärde under 45 milj kr. 

Uphch i 

samråd med 
Sbch 

 
 

12.16  
Rätt att teckna avtal efter kontors-/nämndspecifik 
upphandling med ett kontraktsvärde över 0.5 mkr. 

Sbch  

Alla typer av avtal. 

NOT: mindre än 

0,5mnkr räknas som 

verkställighet 

12.18 

Rätt att besluta om avrop med värde överstigande 4 
basbelopp från gällande ramavtal inom årligen beslutad 
budget samt hantera utlämning av handlingar och 
sekretessbeslut relaterade till sådana avrop. 

Ench  

Avrop utifrån 

gällande ramavtal 

understigande fyra 

basbelopp betraktas 

som verkställighets-

beslut. 
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