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FÖRFATTNINGSSAMLING
Delegationsordning för teknik- och 
fritidsnämnden

Delegationsordning för teknik-  och fritidsnämnden
Med stöd av kommunallagen 6 kap. 37 - 39 § delegerar teknik- och fritidsnämnden till förtroende-
valda och anställda enligt följande uppställning att besluta på nämndens vägnar i angivna slag av 
ärenden. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som rör myndighetsutövning mot en-
skilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
 
Delegat ansvarar också för att samråd med berörda sker inför beslut.  
 
1 Anmälan 
Delegeringsbeslut ska alltid anmälas till teknik- och fritidsnämnden.  
 
2 Beslut – Verkställighet 
Delegering omfattar beslutanderätt. Rätt att vidta åtgärder av rent förberedande eller verkställande 
art grundas på instruktion, tjänsteställning eller liknande. Skillnaden mellan beslutsfattande och åt-
gärder av rent förberedande och verkställande art måste beaktas. De båda förfarandena har olika 
rättsverkningar. Ett beslut kan alltid överklagas och kännetecknande är att det finns beslutsalternativ 
och det krävs någon form av övervägande eller bedömning av beslutsfattaren. 
 
3 Vidaredelegering 
Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras. Vidaredelegering får endast ske i 
ett steg och besluten ska anmälas till teknik- och fritidsnämnden. De ärenden som 
förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera finns upptagna i delegationsordningen.  
 
4 Jäv 
Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. 
 
5 Överordnads befogenheter 
Delegat i delegationsordningen anges i lägsta nivå. För tjänstemannadelegat innebär detta att 
överordnad tjänsteman kan fatta beslut även i alla ärenden som är delegerade till lägre tjänsteman. 
Nämnden har rätt att fatta beslut i samtliga ärenden som är delegerade. Delegationen omfattar 
delegatens (befattningshavarens) verksamhetsområde enligt avtal och gällande organisation.  
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Förkortningar 
 
EC   berörd enhetschef 
EkC   ekonomichef 
FC   förvaltningschef 
FF   fastighetsförvaltare 
FK   föreningskonsulent 
GI   gatuingenjör 
KaC   kanslichef 
KJ    kommunjurist 
KU   kvalitetsutvecklare 
MI   miljöingenjör 
MF   markförvaltare 
NS   nämndsekreterare 
TFN ordf  teknik- och fritidsnämndens ordförande 
TFN vice ordf  teknik- och fritidsnämndens vice ordförande 
TFN andre vice ordf teknik- och fritidsnämndens andre vice ordförande 
THA   trafikhandläggare 
TIHA    tillståndshandläggare i servicecenter 
UC   upphandlingschef 
VC   berörd verksamhetschef 
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Kommunstyrelsen  
 

Kommunstyrelsen är det ledande politiska förvaltningsorganet och har ansvar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. I kommunstyrelsens ledningsfunktion 
ligger bland annat att leda och samordna personalpolitiken. Kommunstyrelsen har vidare ansvar för 
att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett samt beslutar i försäkrings- och 
skadeståndsärenden. Kommunstyrelsen ansvarar även för kommunövergripande upphandlingar 
inom varu- och tjänsteområdet i enlighet med av kommunfullmäktige antagen upphandlings- och 
inköpspolicy samt övriga upphandlingar av stor principiell vikt och upphandlingar som sker 
samordnat med annan. Se vidare reglemente för kommunstyrelsen. 
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 Ärende 

 

Delegat 

(Ersättare) 

Anmärkning 

 

A Allmänt   
A1 Beslut om representation och uppvaktning 

 
TFN ordf 
(TFN vice ordf) 
(TFN andre vice ordf) 

Policy för representation och 
gåvor. 

A2 Beslut om förtroendevaldas deltagande i 
kurser och konferenser 

TFN ordf 
(TFN vice ordf) 
(TFN andre vice ordf) 

 

A3 Beslut om utlämnande av allmän handling FC Offentlighets- och sekretesslagen 
och 2 kap. 
tryckfrihetsförordningen.                      

A4 Beslut om vem som undertecknar och 
kontrasignerar handlingar på teknik- och 
fritidsnämndens vägnar 
  

TFN ordf 
(TFN vice ordf) 
(TFN andre vice ordf) 

 

A5 Beslut som är så brådskande att det inte går 
att avvakta teknik- och fritidsnämndens 
avgörande 

TFN ordf 
(TFN vice ordf) 
(TFN andre vice ordf) 

6 kap. 39 § kommunallagen 
Besluten ska anslås omedelbart 
och anmälas vid teknik- och 
fritidsnämndens nästa 
sammanträde.  

A6 Beslut om att utse ombud för att föra 
kommunens talan i mål och ärenden inom 
teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde 

FC Reglemente för teknik- och 
fritidsnämnden 9 § 

A7 Beslut att revidera antagen 
dokumenthanteringsplan  

KaC 
(KJ) 
 

Vid ändrad lagstiftning, arbetssätt 
eller system och efter samråd med 
eller anvisning från Sydarkivera. 

B Upphandling   

 Beslut om inköp av varor och tjänster, sluta 
ramavtal och utnyttja option. 
 

 Upphandlings- och inköpspolicy, 
Riktlinjer för upphandling och 
inköp, 
lagen om offentlig upphandling 
(LOU) samt lagen om offentlig 
upphandling i försörjningssektorn 
(LUF). 
Budget samt Riktlinjer för 
investeringar och leasing. 

B1 Upphandling från 0 -100 tkr. 
Direktupphandling. 

FC 
(VC) 
 

 

B2 Upphandling över 100 tkr upp till 28 % av 
tröskelvärdet enligt LOU och 26 % av 
tröskelvärdet för LUF. 
Direktupphandling med 
dokumentationsplikt. 
 

FC 
(VC) 
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B3 Inköp över 28 % enligt LOU och 26 % 
enligt LUF, men under tröskelvärdet 
 

UC (Över tröskelvärdet inom egen 
verksamhet – teknik- och 
fritidsnämnden) 
(Över tröskelvärdet, berör flera 
nämnder – kommunstyrelsens 
arbetsutskott) 

B4 Beslut om startbesked för 
investeringsprojekt då 
bruttoinvesteringsutgiften för projektet är 
upp till 2 mnkr eller då driftskostnadspå-
verkan (brutto) är upp till 0,5 mnkr 

FC Riktlinjer för investeringar och 
leasing. 
Efter att samplanering med 
förvaltningar/bolag har skett. 
(Över 7 mnkr beslutas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott) 
 

B5 Godkännandebeslut att entreprenadavtal får 
tecknas då bruttoinvesteringsutgiften för 
projektet är upp till 2 mnkr eller då 
driftskostnadspåverkan (brutto) är upp till 
0,5 mnkr  

FC Riktlinjer för investeringar och 
leasing 
(Över 7 mnkr beslutas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott) 
 

C Ekonomi   

C1 Beslut att avyttra eller kassera lös egendom 
där värdet ligger under 2 bb 

EC Riktlinjer för investeringar och 
leasing 
 

C2 Beslut om att avyttra eller kassera lös 
egendom där värdet ligger mellan 2 bb och 5 
bb 

FC Riktlinjer för investeringar och 
leasing 
(Över 5 bb beslutas av 
upphandlingschefen) 

C3 Beslut i skadeståndsärenden KJ 
(EkC) 

Skadeståndslagen 

C4 Beslut om att utse beslutsattestanter och 
ersättare för dessa 

FC  

D Överklagande   

D1 Prövning av om överklagande kommit in i 
rätt tid.  

NS 
(FC) 

45 § förvaltningslagen och lagen 
om beräkning av lagstadgad tid. 

E Trafikärenden   

E1 Beslut om punkt 2, 4-17 i 10 kap 1 § 
trafikförordningen. Beslut enligt punkt 9, 10 
och 11 avser beslut som gäller för en period 
av 6 månader. Eventuell förlängning 
beslutas av teknik- och fritidsnämnden. 

THA 
(GI) 

 

E2 Beslut om undantag enligt 13 kap 3 § punkt 
1-5, 7-8, 11, 13, 15, 17-19, 21-25 och 27 
trafikförordningen 

THA 
(GI) 

13 kap 8 § trafikförordningen 

E3 Beslut om att utfärda parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad person som är folkbokförd i 
Karlshamns kommun eller för 
rörelsehindrad person som inte är 
folkbokförd i Sverige men vistas i 
Karlshamns kommun 

TIHA 
 

 

E4 Beslut om att medge undantag från 13 kap 3 
§ om parkering i en kommun vad avser 

TIHA 
 

13 kap 4 § trafikförordningen 
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näringsidkare och andra med särskilda 
behov (nyttoparkering) 

E5 Beslut om lång flyttning av fordon  THA  
(GI) 

Avser flyttning till en särskild 
uppställningsplats enligt 7 § 
förordningen om flyttning av 
fordon i vissa fall. 

E6 Beslut om kort flyttning av fordon THA 
(GI) 

Avser flyttning som inte sker till 
en särskild uppställningsplats. 
Fordonet ska i sådana fall flyttas 
till plats inom synhåll från en 
vägkorsning som är belägen i 
omedelbar närhet av den 
ursprungliga uppställningsplatsen.  
 
Se 7 § förordningen om flyttning 
av fordon i vissa fall. 

E7 Beslut i trafikärende som inte är av 
principiell betydelse 

GI  

E8 Godkännande av trafikanordningsplaner 
GI 
(THA) 
 

 

F Fast egendom   

F1 Utse tillsynsansvarig för heta arbeten EC  

F2 Beslut om upplåtelse av lokaler i 
idrottsanläggningar upp till 5 år 

EC  

F3 Beslut om upplåtelse av båtplats EC Redovisning till teknik- och 
fritidsnämnden en gång per år. 

G Miljöärenden inom teknik- och 
fritidsnämndens 
ansvarsområden 

  

G1 Beslut om att ansöka om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet 

EC, FF, MF, MI, 
GI, KU 

9 kap. miljöbalken 
När tillstånd krävs enligt 
miljöbalken och när ansökningar 
görs frivilligt. 

G2 Beslut om att anmäla miljöfarlig verksamhet 
inklusive ändring av befintlig verksamhet 

EC, FF, MF, MI, 
GI, KU 

9 kap. 6 § miljöbalken 

G3 Beslut om att inge ansökan om tillstånd till 
yrkesmässig spridning av 
bekämpningsmedel 

FC 
(med rätt till 
vidaredelegation) 

Se förordningen om 
bekämpningsmedel samt 
naturvårdsverkets föreskrifter. 

G4 Beslut om att inge ansökan om 
strandskyddsdispens 

EC 7 kap. miljöbalken 

G5 Beslut om att inge ansökan om tillstånd till 
vattenverksamhet 

EC  

G6 Beslut om att ansöka om tillstånd för 
transport av farligt avfall 

EC, FF, MF, MI, 
GI, KU 

Särskilt tillstånd krävs enligt 36 § 
avfallsförordningen. 

G7 Beslut om att ansöka om samråd för åtgärd 
som väsentligt kan påverka naturmiljön men 
som inte omfattas av tillstånds- eller 
anmälningsplikt 

EC, FF, MF, MI, 
GI, KU 

12 kap. 6 § miljöbalken 
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G8 Beslut om att inge miljörapporter till 
tillsynsmyndigheten 

EC, FF, MF, MI, 
GI, KU 

26 kap. 20 § miljöbalken 

G9 Beslut om att inge anmälan till 
tillsynsmyndigheten om driftstörningar 

EC, FF, MF, MI, 
GI, KU 

6 § förordningen om 
verksamhetsutövares egenkontroll 

G10 Beslut om att avge yttranden i ärenden enligt 
miljöbalken som rör teknik- och 
fritidsnämndens verksamhet 

TFN ordf 
(TFN vice ordf) 
(TFN andre vice ordf) 

 

 

H 

Ärenden enligt plan- och 
bygglagen inom teknik- och 
fritidsnämndens 
ansvarsområden 

  

H1 Beslut om att inge ansökan om bygglov, 
rivningslov samt marklov 

EC, FF, MF, GI 9 kap. plan- och bygglagen 

H2 Beslut om att inge ansökan om hantering av 
brandfarlig vara 

EC, MI, GI 16 § lagen om brandfarliga och 
explosiva varor 

I Övrigt   

I1 Beslut om medgivande att använda enskild 
väg till motortävling eller dylikt 

GI  

I2 Beslut om beviljande och upphävande av 
bidrag till enskild väg och kommunalt 
vägunderhåll enligt kommunfullmäktiges 
bestämmelser 

FC 
(med rätt till 
vidaredelegation) 

Enligt kommunfullmäktiges 
bestämmelser för 
omhänderhavande av eller bidrag 
till enskilda vägar 

I3 Beslut om att inge överklagan av 
myndighetsbeslut som rör teknik- och 
fritidsnämndens ansvarsområden 

FC 
 

I samråd med teknik- och 
fritidsnämndens ordförande 

I4 Godkännande av skötselavtal med 
föreningar 

EC  

I5 Beslut om investeringsbidrag till föreningar 
i enlighet med teknik- och fritidsnämndens 
beslut om pott 

FK  

I6 Beslut om att prova nya aktiviteter på 
Väggabadet under högst en termin 
(vårtermin januari – maj, sommar juni – 
augusti, hösttermin september – december) 

EC  

J Dataskyddsförordningen 
(GDPR) 

  

J1 Beslut att vägra att tillmötesgå begäran om 
begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig  

VC 
 

Art. 12.5 GDPR 
Förvaltningsbesvär. Överklagas 
till allmän förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218) 
med kompletterande 
bestämmelser till EU:s allmänna 
dataskyddsförordning. 

J2 Beslut om utlämnande av registerutdrag 
samt beslut att avvisa begäran om 
registerutdrag 

VC 
 

Art. 15 GDPR 
Förvaltningsbesvär. Överklagas 
till allmän förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218) 
med kompletterande 
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bestämmelser till EU:s allmänna 
dataskyddsförordning. 

J3 Beslut om den registrerades rätt till rättelse  VC 
 

Art. 16 GDPR 
 
Förvaltningsbesvär. Överklagas 
till allmän förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218) 
med kompletterande 
bestämmelser till EU:s allmänna 
dataskyddsförordning. 

J4 Beslut om den registrerades rätt till radering VC 
 

Art. 17 GDPR 
 
Förvaltningsbesvär. Överklagas 
till allmän förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218) 
med kompletterande 
bestämmelser till EU:s allmänna 
dataskyddsförordning. 

J5 Beslut om den registrerades rätt till 
begränsning av behandling  

VC 
 

Art. 18 GDPR 
 
Förvaltningsbesvär. Överklagas 
till allmän förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218) 
med kompletterande 
bestämmelser till EU:s allmänna 
dataskyddsförordning. 

J6 Beslut om underrättelse till tredje man om 
rättelse, radering eller begränsning av 
behandling  

VC 
 

Art. 19 GDPR 
 
Förvaltningsbesvär. Överklagas 
till allmän förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218) 
med kompletterande 
bestämmelser till EU:s allmänna 
dataskyddsförordning. 

J7 Beslut om den registrerades rätt till 
dataportabilitet  

VC 
 

Art. 20 GDPR 
 
Förvaltningsbesvär. Överklagas 
till allmän förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218) 
med kompletterande 
bestämmelser till EU:s allmänna 
dataskyddsförordning. 

J8 Beslut med anledning av den registrerades 
rätt att göra invändningar  

VC 
 

Art. 21 GDPR 
 
Förvaltningsbesvär. Överklagas 
till allmän förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218) 
med kompletterande 
bestämmelser till EU:s allmänna 
dataskyddsförordning. 

J9 Beslut att ingå personuppgiftsbiträdesavtal 
inklusive instruktioner 

FC Art. 28.3 GDPR 
 
Överklagandeförbud enligt 7 kap. 
5 § lagen (2018:218) med 
kompletterande bestämmelser till 
EU:s allmänna 
dataskyddsförordning. 

J10 Beslut att anmäla en personuppgiftsincident 
samt upprätta anmälan och dokumentation  

FC 
 

Art. 33 GDPR 
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Anmälan ska göras till 
Datainspektionen inom 72 timmar 
efter att myndigheten fick 
kännedom om incidenten.  
 
Samråd ska ske med 
dataskyddsombudet innan 
anmälan.  
 
Överklagandeförbud enligt 7 kap. 
5 § lagen (2018:218) med 
kompletterande bestämmelser till 
EU:s allmänna 
dataskyddsförordning.  

J11 Fastställa konsekvensbedömning avseende 
dataskydd  

VC 
 

Art. 35 GDPR 
 
Samråd ska ske med 
dataskyddsombudet innan 
konsekvensbedömningen 
fastställs.  
 
Överklagandeförbud enligt 7 kap. 
5 § lagen (2018:218) med 
kompletterande bestämmelser till 
EU:s allmänna 
dataskyddsförordning. 
 


