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Uppdatering av samhällsbyggnadsnämndens
delegationsordning
Ärendebeskrivning
I februari 2019 togs den nya samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning upp för beslut.
Sedan detta beslut har förvaltningen sett att vissa revideringar behöver göras i dokumentet.
Dessa justeringar är markerade med gult.

Revideringarna gäller följande:


Kapitel 1 är omskrivet. En del laghänvisningar är borttagna för att texten ska bli
tydligare, få mer flyt och bli mindre svårläst. (s 1-3)



En rättelse gällande vidaredelegering görs, eftersom det enligt KL 7:6 endast är
förvaltningschef som får vidaredelegera (s 5).



Organisationsschemat uppdateras till gällande organisation (s 5).



Beslut som fattas av nämnd behöver ej stå med i delegationsordningen (eftersom de
inte delegeras) (s 6).



Organisationsförändringar samt rutiner och instruktioner inom avdelning och enhet
återrapporteras till närmaste nivå uppåt (p 2.2. och 2.3, s 7).



De nyinrättade funktionerna bygglovskoordinator, enhetschef plan och enhetschef
bygg läggs till som beslutsfattare där detta bedöms nödvändigt (löpande i
dokumentet).



Förtydligande vad som menas med ”längre ledighet” (p 3.12, s 9).



Tillägg av punkter gällande investeringsbeslut, vilka har saknats tidigare.
Förtydligande av beslut inom driftbudget (p 4.1 – p 4.6, s 10).



Tillägg av beslut om nedsättning eller jämkning av avgifter enligt taxor för SBN:s
verksamhet (p 4.11, s 11).



Förtydligande av beslut om anstånd med fakturor, tre punkter slås ihop samt tillägg
av delegater, med anledning av att få detta att fungera i praktiken/vid ledigheter (p
4.12, s 11).



Förtydligande av beslut om krediteringar och makuleringar, samt tillägg av delegater,
med anledning av att få detta att fungera i praktiken/vid ledigheter (p 4.9, s 9).



Avdelningschef gata byter namn till Avdelningschef gata/park (s 13, och löpande i
dokumentet).



Avdelningschef VA respektive avdelningschef avfall byter namn till avdelningschef
kretslopp (s 14, och löpande i dokumentet).



Tillägg av delegat, trafikingenjör (p 5.1.8 – p 5.1.11, s 13-14).



Ta bort upprepning av punkt, 5.3.1.5 (s 15).



Ny punkt 5.3.1.16 a, ”Beslut om startbesked i anmälningsärenden”, där även
bygglovskoordinator är delegat (s 21)



Tillägg av delegat i p 5.3.3.62-5.3.3.63, Avdelningschef utveckling och stöd, som är
avdelningschef över GIS-enheten.

Ekonomisk bedömning
Ej aktuellt i ärendet.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delegationsordning, och
denna ersätter därmed den tidigare versionen.

Beslutet ska skickas till
SBK ledningsgrupp
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Förvaltningschef
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Förvaltningssekreterare

