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Delegeringsordning för teknik- och servicenämnden 
I delegeringsordningen framgår det till vilka tjänstepersoner nämnden har gett rätten att 
besluta i olika ärenden i nämndens ställe. När produktionschefen1 fått uppdrag att fatta 
beslut kan produktionschefen vidaredelegera beslutanderätten till annan tjänsteperson. 
Den tjänstepersonen kan i sin tur inte vidaredelegera till ytterligare tjänsteperson.  

När produktionschefen har vidaredelegerat beslutanderätten till en annan tjänsteperson 
är det för att det är på den nivån beslutet är lämpligt att tas. Produktionschefen har ändå 
samma beslutanderätt som den beslutanderätten är vidaredelegerad till. 
Produktionschefen ska bara ta beslut i tjänstepersonens ställe när den är frånvarande.  

Den tjänsteperson som har beslutanderätt på vidaredelegering kan lämna ärendet för 
beslut till högre nivå för avgörande (t.ex. produktionschef eller nämnden) då det t.ex. 
gäller ett principärende.  

Återrapportering 

Återrapportering av delegeringsbeslut till nämnden ska redovisas på nästa 
nämndsammanträde. Återrapporteringen är viktig för att nämnden ska kunna följa hur 
beslutanderätten används.  

Återkallande 

Nämnden och produktionschefen kan när som helst återkalla lämnad delegering. De kan 
också välja att ta beslut i ett ärende trots att beslutanderätten är delegerad, men kan i 
princip inte ändra ett beslut som är taget med stöd av delegering.  

Förhinder för delegaten 

Om den tjänsteperson som har vidaredelegeringen är förhindrad att fatta beslut ska 
produktionschefen göra det i dess ställe.  

Ärenden som inte får delegeras 

Kommunens nämnder kan själva besluta om delegering av beslutanderätt, men det finns 
vissa ärenden som en nämnd inte får delegera enligt kommunallagen, 6 kap 38 §: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, och 

4. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.  

 

Biträdande produktionschef 

Teknisk chef är biträdande produktionschef och ersättare för produktionschefen när 
denne är tjänstledig eller inte tillgänglig. Biträdande produktionschef har vid 
produktionschefens frånvaro samma delegation som produktionschefen. 

                                                
1 Produktionschef är att jämställas med förvaltningschef enligt kommunallagen. 
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Förkortningar 

AB Allmänna bestämmelser 
KL Kommunallagen  
LAS Lagen om anställningsskydd 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen  
TF  Tryckfrihetsförordningen  
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Ärende Delegerat till Vidaredelegerat 
till 

Lagrum, kommentar 
m.m. 

1. Allmänna ärenden 

Brådskande ärenden 

1.1 Ta beslut i brådskande 
nämndärenden 

Ordförande  KL kap 6 § 39 

Gäller även beslut i 
ärenden av mindre vikt 
eller av icke principiell 
natur 

1.2 Ta beslut om att ställa in eller 
ändra tid för sammanträdet 

Ordförande   

Utlämnande av allmän handling 

1.3 Beslut att inte lämna ut allmän 
handling 

Produktionschef  TF 2 kap § 14, OSL 6 kap 
1-6 §§ 

1.4 Yttrande vid överklagande av 
beslut att inte lämna ut allmän 
handling 

Produktionschef   

Arkiv 

1.5 Arkivansvarig  Produktionschef Enhetschef  

1.6 Utse arkivombud Produktionschef Enhetschef  

1.7 Fastställa arkivorganisation Produktionschef   

Avtal 

1.8 Underteckna avtal, förbindelser 
och andra rättshandlingar som 
beslutats av nämnden 

Produktionschef  Gäller i de fall nämnden 
inte beslutat om annan 
delegat i ett ärende 

1.9 Underteckna avtal och andra 
rättshandlingar som avser löpande 
ärenden inom det egna 
verksamhetsområdet 

Produktionschef Enhetschef Under förutsättning att 
ärendet inte är av 
principiell betydelse eller 
av större vikt 

Delgivning och föra kommunens talan 

1.10 Mottagande av delgivning  Produktionschef  Vid sidan av ordförande, 
se nämndernas 
reglemente 

1.11 Väcka och föra kommunens 
talan vid domstol och andra 
myndigheter, ingående av förlikning 
samt antagande av ackord, med 
rätt att sätta annan i sitt ställe 

Produktionschef  Efter samråd med 
nämndens ordförande  
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Ärende Delegerat till Vidaredelegerat 
till 

Lagrum, kommentar 
m.m. 

Organisation  

1.12 Mindre förändringar av 
förvaltningens organisation  

Produktionschef   

Yttrande 

1.13 Yttrande som på grund av 
ärendets innehåll kan bedömas 
utan behandling i nämnden 

Produktionschef Enhetschef T.ex. besvarande av brev 
på nämndens vägnar. 

1.14 Lämna yttrande över remisser 
där sakkunskap efterfrågas 

Produktionschef Enhetschef 

Ansvarig 
handläggare 

Yttrande över remiss från 
andra myndigheter och 
organisationer av 
principiell eller politisk 
karaktär besvaras av 
nämnden 

Dataskyddsförordningen (GDPR- General Data Protection Regulation) 

1.15 Teckna biträdesavtal Produktionschef Enhetschef Artikel 28 

1.16 Beslut om att lämna 
registerutdrag 

Produktionschef Personuppgifts-
ambassadör 

Artikel 15 

1.17 Beslut om radering eller 
rättelse 

Produktionschef  Artikel 16-17 

1.18 Beslut om rätt till begränsning 
av behandling 

Produktionschef  Artikel 18 

1.19 Beslut om rätten till 
dataportabilitet 

Produktionschef  Artikel 20 

1.20 Beslut om att ta ut en rimlig 
avgift vid begäran enligt artikel 12 
p 5 GDPR när begäran är uppenbart 
ogrundad eller orimlig, särskilt på 
grund av dess repetitiva art. 

Produktionschef  Artikel 12 p 5a  

Innan beslut kontakta 
dataskyddsombud 

1.21 Beslut om att vägra 
tillmötesgå begäran om information 
enligt artikel 12 p 5 GDPR när 
begäran är uppenbart ogrundad 
eller orimlig, särskilt på grund av 
dess repetitiva art. 

Produktionschef  Artikel 12 p 5b 

Innan beslut kontakta 
dataskyddsombud 

1.22 Anmäla personuppgiftsincident 
till tillsynsmyndighet 

Produktionschef Enhetschef Incident ska anmälas om 
det inte är osannolikt att 
incidenten medför risk 
för fysiska personers 
rättigheter och friheter. 
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Ärende Delegerat till Vidaredelegerat 
till 

Lagrum, kommentar 
m.m. 

 

2. Personalärenden 

Anställning 

2.1 Anställning av, förordnande av, 
ändring av tjänstgöringens 
omfattning och entledigande av 
enhetschef 

Produktionschef  AB  

2.2 Anställning av, förordnande av, 
ändring av tjänstgöringens 
omfattning och entledigande av 
övrig personal (tillsvidare och viss 
tid) 

Produktionschef Enhetschef AB  

Anställning av 
produktionschef regleras 
i KS 
delegeringsordning.   

2.3 Besluta om godkännande eller 
förbud mot förtroendeskadlig 
bisyssla 

– produktionschef 

– enhetschef  

– övrig personal 

 
 
 

Kommunchef 

Produktionschef 

Produktionschef 

 
 
 

 

 

Enhetschef 

AB  

Efter samråd med 
personalchef. 

 

Avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning m.m. 

2.4 Ändrad placering vid 
övertalighet, på egen begäran eller 
i andra fall 

– produktionschef 

– enhetschef och övrig personal 

 
 
 

Kommunchef 

Produktionschef 

 AB  

Efter samråd med 
personalchef. 

 

2.5 Avstängning och beslut om 
indragning eller innehållande av lön 
och andra förmåner 

– produktionschef 

– enhetschef och övrig personal 

 
 
 

Kommunchef 

Produktionschef 

 AB  

Efter samråd med 
personalchef. 

 

2.6 Disciplinpåföljd; skriftlig varning 

– produktionschef 

– enhetschef  

– övrig personal 

 

Kommunchef 

Produktionschef 

Produktionschef 

 

 

 

Enhetschef 

AB  

Efter samråd med 
personalchef. 

2.7 Avveckling och utköp av 
personal 

– produktionschef 

– enhetschef och övrig personal 

 

 
Kommunchef 

Produktionschef 

 AB  

Efter samråd med 
personalchef. 
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Ärende Delegerat till Vidaredelegerat 
till 

Lagrum, kommentar 
m.m. 

 

2.8 Uppsägning från arbetsgivarens 
sida p.g.a. arbetsbrist eller 
personliga skäl 

– produktionschef 

– enhetschef och övrig personal 

 
 

 
Kommunchef 

Produktionschef 

 

 

 

 

LAS 4, 7 §§ 

Efter samråd med 
personalchef. 

 

2.9 Avskedande 

– produktionschef 

– enhetschef och övrig personal 

 

KSau 

Produktionschef 

 LAS 18 § 

Avsked av 
produktionschef efter 
samråd med nämnd. 

Avsked av enhetschef 
och övrig personal i 
samråd med 
personalchef. 

Kurser, förmåner m.m. 

2.10 Deltagande i kurs, konferens 
eller tjänsteresa inom Sverige och 
Europa  

– produktionschef 

– enhetschef 

– övrig personal 

 

 
 
Kommunchef 

Produktionschef 

Produktionschef 

 

 

 

 
 
Enhetschef 

Förtroendevalda regleras 
i kommunfullmäktiges 
arvodesreglemente. 

Vid resor utomlands för 
övrig personal ska 
samråd ske med 
produktionschef. 

2.11 Deltagande i kurs, konferens 
eller tjänsteresa utanför Europa 

KSau   

2.12 Användande av egen bil i 
tjänsten 

– produktionschef 

– enhetschef 

– övrig personal 

 

 
Kommunchef 

Produktionschef 

Produktionschef 

 

 

 

 
Enhetschef 

 

Arbetsmiljöansvar  

2.13 Ansvar för att verksamheten 
drivs i enlighet med 
arbetsmiljölagen och föreskrifterna 
för arbetsmiljön 

– kontoret 

– enheten 

 
 
 
 

Produktionschef 

Produktionschef 

 
 
 
 

 

Enhetschef 

 

2.14 Ansvar för att det 
systematiska arbetsmiljöansvaret 
inom nämnden fungerar 

Produktionschef   
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Ärende  Delegerat till Vidaredelegerat 
till 

Lagrum, kommentar, 
m.m. 

 

2.15 Ansvar för att det inom 
nämndens verksamhetsområde 
finns kompetens inom 
arbetsmiljöområdet 

Produktionschef   

2.16 Ansvar för att genomföra 
konsekvensbeskrivningar av hur 
arbetsmiljön påverkas av 
förändringar 

Produktionschef   

2.17 Ansvar för genomförande av 
riskanalys, handlingsplan och 
uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöområdet på respektive 
enhet 

Produktionschef Enhetschef  

 

3. Ekonomiärenden 

Budgetfördelning, attesträtt och representation 

3.1 Omdisponering av budget 
mellan enhet 

Produktionschef   

3.2 Åtagande eller disposition av 
ekonomisk natur för den löpande 
verksamheten i enlighet med 
budget 

Produktionschef Ansvarig 
handläggare 

 

3.3 Åtagande eller disposition av 
ekonomisk natur för investeringar i 
enlighet med budget 

Produktionschef Enhetschef 
Verksamhets-
ansvarig 

 

3.4 Utse attesträttsinnehavare för 
tjänstemän 

Produktionschef  Se attestreglemente  

3.5 Företrädande av kommunen vid 
representation med högst 10 % av 
ett basbelopp per tillfälle och inom 
budgetram 

Produktionschef Enhetschef Se representationspolicy 

Avyttring  

3.6 Skänka bort lös egendom till 
mottagare utanför kommunens 
organisation 

Produktionschef Enhetschef  
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Bidragsansökningar 

3.7 Ansökan om externa medel 
(inkl. EU-medel) för projekt- och 
utvecklingsarbete m.m. 

Produktionschef Enhetschef 

 

Nämnden beslutar om 
ansökan då en 
ekonomisk motprestation 
krävs om medlen 
beviljas. 

Besluten ska alltid 
meddelas till 
ekonomienheten.  

Beviljade medel 
rekvireras av 
verksamhetsansvarig 
enhet. 

3.8 Beslut om bidrag till 
organisationer med högst 50 000 
kronor 

Produktionschef   

Ersättning 

3.9 Besluta om ersättning till 
enskild vid skada förorsakad av 
Trosa kommun med högst ett 
basbelopp 

Produktionschef   

 

4. Upphandling, inköp och avyttring 
4.1 Upphandling av centrala avtal 
samt kommungemensamma 
tjänster och varor 

Produktionschef Upphandlare 

 

Samråd ska ske med 
berörda förvaltningar 

4.2 Tecknande av centrala avtal 
samt kommungemensamma 
tjänster och varor 

Produktionschef   

4.3 Upphandling över 
tröskelvärdena 

Produktionschef Upphandlare Samråd ska ske med 
berörda förvaltningar 

4.4 Öppna anbud i upphandlingar 
enligt ovan 

Produktionschef Upphandlare  

4.5 Upphandling för verksamheten 
inom givna budgetramar 

Produktionschef Upphandlare 
Enhetschef  

Handläggare 
med 
budgetansvar 

Upphandling ska alltid 
ske i enlighet med Lagen 
om Offentlig Upphandling 
(LOU) och kommunens 
inköpspolicy.  

4.6 Försäljning eller annan 
överlåtelse av lös egendom inom 
respektive verksamhet 

Produktionschef Enhetschef  

Ärende Delegerat till Vidaredelegerat 
till 

Lagrum, kommentar 
m.m. 
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Ärende Delegerat till Vidaredelegerat 
till 

Lagrum, kommentar 
m.m. 

5. Kommunaltekniskt område 
5.1 Lämna yttrande enligt 3 kap. 2 
§ ordningslagen om användning av 
offentlig plats inom detaljplanbelagt 
område 

Produktionschef Gruppchef gata, 
park och 
fastighet 
ingenjör, 
teknisk chef 

 

5.2 Träffa avtal och göra andra 
överenskommelser i löpande 
verksamhet under högst 5 år 

Produktionschef Teknisk chef  

5.3 Uppsägning av avtal och andra 
överenskommelser i löpande 
verksamhet under högst 5 år 

Produktionschef Teknisk chef  

5.4 Inhyrning av lokaler för 
kommunal verksamhet under en tid 
av högst 5 år 

Produktionschef Teknisk chef  

5.5 Besluta om schakttillstånd inom 
Trosa kommun 

Produktionschef Gruppchef gata, 
park och 
fastighet, 
ingenjör, 
teknisk chef 

 

5.6 Besluta om skyddsjakt och 
skadeförebyggande åtgärder 

Produktionschef   

5.7 Ansöka om tillstånd till 
skyddsjakt 

Produktionschef Teknisk chef   

Upplåtelse 

5.8 Upplåta plats som gäller: 

1. tillfällig upplåtelse, 

2. torgplatser enligt 
torghandelsstadgan, 

3. mark för ledningar m.m. t.ex. 
fjärrvärme-, el- eller teleledningar 

Produktionschef 1. Gruppchef gata, 
park och 
fastighet,ingenjör, 
parkingenjör, 
fastighetsförvaltare, 
teknisk chef 

2. Gruppchef gata, 
park och fastighet, 
ingenjör, 
parkingenjör, 
fastighetsförvaltare, 
teknisk chef, 
turistchef, 
turistkommunikatör  

3. Gruppchef gata, 
park och fastighet, 
ingenjör, 
fastighetsförvaltare, 
teknisk chef 
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5.9 Upplåta nyttjanderätt, 
arrenden och uthyrning under en 
tid av högst 5 år 

Produktionschef Gruppchef gata, 
park och fastighet, 
ingenjör, 
fastighetsförvaltare, 
teknisk chef 

Nämnden har rätt att 
ingå avtal om 
arrenden, uthyrning 
och förhyrning av 
fastighet med löptider 
upp till 10 år.  

5.10 Teckna hyreskontrakt med 
interna och externa hyresgäster 

Produktionschef fastighetsförvaltare, 
ingenjör, teknisk 
chef 

 

5.11 Uppsägning av upplåten 
plats, nyttjanderätt, arrenden och 
uthyrning 

Produktionschef Teknisk chef  

Avgifter och bidrag 

5.12 Bestämma avgifter enligt 
tillämpliga lagar och bestämmelser 
samt taxa för nämndens 
verksamhet samt besluta om 
höjning eller minskning av avgiften 
samt om avräkning av avgift enligt 
bestämmelserna i taxan 

Produktionschef Teknisk chef Inom ramen för 
kommunfullmäktiges 
riktlinjer 

5.13 Besluta om bidrag till enskilda 
vägar på fastställda villkor 

Produktionschef Gruppchef gata, 
park och 
fastighet, 
ingenjör, 
teknisk chef  

 

5.14 Besluta om bidrag till 
vägföreningar på fastställda villkor 

Produktionschef Gruppchef gata, 
park och 
fastighet, 
ingenjör, 
teknisk chef 

 

Lokala trafikföreskrifter 

5.15 Beslut om tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter 

Produktionschef Gruppchef gata, 
park och 
fastighet, 
ingenjör,  
teknisk chef 

Nämnden beslutar om 
permanenta lokala 
trafikföreskrifter. 

5.16 Beslut om dispens från 
bestämmelser om fordonsvikt, 
bredd och längd samt körning på 
gågata eller liknande 

Produktionschef Gruppchef gata, 
park och 
fastighet, 
ingenjör,   
teknisk chef 

 

 

 

 

Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar 
m.m. 
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5.17 Beslut om undantag från 
tillfälliga lokala trafikföreskrifter 

Produktionschef Gruppchef gata, 
park och 
fastighet, 
ingenjör,  
teknisk chef 

 

5.18 Beslut om undantag för 
rörelsehindrade från bestämmelser 
eller lokala trafikföreskrifter som 
avser stannande eller parkering 

Produktionschef Gruppchef gata, 
park och 
fastighet, 
ingenjör,   
teknisk chef, 
assistent 
serviceenheten 

 

5.19 Beslut om undantag från 
lokala trafikföreskrifter 

Produktionschef Gruppchef gata, 
park och 
fastighet, 
ingenjör,  
teknisk chef 

 

5.20 Beslut om undanröjning av 
felaktig parkeringsanmärkning 

Produktionschef Gruppchef gata, 
park och 
fastighet, 
ingenjör,  
teknisk chef 

 

Vatten och avlopp 

5.21 Besluta om bevattningsförbud Produktionschef Teknisk chef  

5.22 Häva bevattningsförbud Produktionschef Teknisk chef  

 

6. Hantering av livsmedel 
6.1 Följa upp och revidera 
egenkontrollplaner för 
livsmedelshygien 

Produktionschef Driftchef  

 

Ärende Delegerat till Vidaredelegerat 
till 

Lagrum, kommentar 
m.m. 
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