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Sammanfattning

I ärendet föreslås att tekniska nämnden upphäver beslut från 2019-02-20, §§ 43 och 44, att
nämnden antar reviderat förslag till delegationsordning samt att nämnden inrättar en beredning
inför nämndens kommande ärenden.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att upphäva beslut från 2019-02-20, § 43 om antagande av delegationsordning samt beslut från
2019-02-20 § 44 om utseende av ledamöter till presidiedelegation och trafiknämndsdelegation
samt
att anta delegationsordning för tekniska nämnden enligt bifogat förslag att gälla från den 201904-01 samt
att inrätta beredning för tekniska nämndens ärenden med sju ledamöter.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190328 tekniska nämndens delegationsordning
Tekniska nämndens delegationsordning from 2019-04-01

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-02-20
Tekniska nämnden 2019-03-28
Ärendet

2019-02-20 antog tekniska nämnden reviderat förslag till delegationsordning. I
delegationsordningen föreslogs ett nytt utskott – presidiedelegationen. Förslaget innebar att
presidiet skulle vara ordinarie ledamöter och att ersättare skulle vara fyra stycken.

SIGNERAD

2019-03-22

Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen kan delegation ges till presidiet, ett utskott, en ledamot eller
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En
nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§ kommunallagen. Val av
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presidier omfattas inte av lag om proportionellt valsätt (LPV). Val av ledamot till utskott
omfattas däremot av LPV.
Förslaget att utse ett presidieutskott på det sätt som föreslogs i delegationsordningen 2019-02-20
är därmed en avvikelse från kommunallagens regler och beslut tagna 2019-02-20, §§ 43 och 44,
måste därför upphävas.
En nämnd får enligt 6 kap. 41 och 42 §§ kommunallagen inrätta utskott. I den nu föreslagna
delegationsordningen föreslås att tekniska nämnden inrättar ett arbetsutskott som beslutar i de
frågor som tidigare beslutats av delegation 1 enligt delegationsordning för tekniska nämnden.
Som minimum bör ett utskott ha tre ledamöter då udda antal är att föredra i
röstningssammanhang. Antalet ordinarie ledamöter föreslås därför vara tre med tre ersättare och
utses enligt LPV. Den nuvarande trafiknämnden, enligt delegationsordning för tekniska
nämnden, föreslås hädanefter benämnas trafikutskott. Antalet ordinarie ledamöter föreslås även
här vara tre med tre ersättare och likaledes utses enligt LPV.
Ersättarnas inträdesordning i utskotten föreslås vara densamma som i tekniska nämnden.
I detta ärende föreslås också att tekniska nämnden inrättar en nämndsberedning för beredning
av tekniska nämndens ärende, med en allsidig representation, som därmed ska utgöras av sju
ledamöter. Något valbarhetskrav finns inte för nämndberedningar. (Se SKL, Lagen om
proportionellt valsätt, en praktisk handledning samt RÅ 1982 2:19).
Ledamöter och ersättare till arbetsutskott och trafikutskott samt nämndberedningen utses i eget
ärende.
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