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KOMMUNLEDNINGSKONTORET KLK 
Kommunjurist 
Tanja Karjanmaa 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
2021-09-14 

Revidering av stadsbyggnadsnämndens 
delegationsordning 

Förslag till beslut 

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning 
enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande, dateratden 20 augusti 2021. 

2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart 
justerad. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning är en förteckning över ärendetyper, 
i vilken nämnden har delegerat beslutanderätten till en tjänsteman eller en 
förtroendevald. Mot bakgrund av de omorganisationer som har genomförts på 
samhällsutvecklingskontoret har behov uppstått av revidering i delegations-
ordningen.  
 
I och med att rollen som biträdande samhällsutvecklingschef har gått från att 
vara en tillika-roll till en egen tjänst med ansvar för bland annat strategiska infra-
strukturfrågor och de stora projekten, bör rollen även få delegation att ta därför 
nödvändiga beslut. Samma delegation som avdelningschefer har för upphand-
lingsärenden bör därför införas, se punkter 2.1-2.2. Delegation bör även införas i 
personuppgiftskapitlet på avdelningschefsnivå, se punkter 10.4-10.5. 
 
I samband med tidigare omorganisation inrättades en ny tjänst biträdande plan- 
och exploateringschef som stödfunktion till ordinarie avdelningschef för plan- 
och exploatering. För att kunna fungera som stöd i de olika projekten bör 
delegation gällande upphandlingsbeslut införas. Det föreslås att biträdande 
avdelningschef får samma delegation som enhetschefer, se punkter 2.1-2.2.  
 
Diskussion har även förts om titlarna plan- och exploateringschef 
(avdelningschef) och mark- och exploateringschef (enhetschef). För att förenkla 
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eventuella ändringar framdeles föreslås att titlarna redan nu ändras till 
avdelningschef plan- och exploatering” och ”enhetschef mark- och exploatering” 
i samtliga punkter som de är upptagna i,  se punkter 9.1-9.11. 
 
I och med omorganisationen har även titlar på avfallsenheten ändrats och titlarna 
avfallsutvecklare och avfallshandläggare bör därför föras in i p. 3.6-3.8, 
samtidigt som projektledare avfallsenheten och avfallsutredare tas bort.  
Vidare har kommunens avfallsföreskrifter uppdaterats och hänvisning till rätt 
paragrafer införs samtidigt i punkterna 3.4-3.9. 
 
Titeln gatuchef finns inte längre på trafikenheten och i p 8.4 gällande 
förordnande av parkeringsvakt bör ändring istället ske till trafikingenjör. 
 
Ändringarna är rödmarkerade i bilagt förslag till delegationsordning för stads-
byggnadsnämnden.  

Ekonomiska överväganden 

Förslaget bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan. 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Sara Golkar 
Plan- och exploateringschef 

Bilagor 
- Förslag till delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden daterat 2021-

08-20 
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