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Ärende 10   Delegationsordning för teknik- och fastighetsnämnden 

 

Vi ställer oss bakom ordförandeförslagsändringar i delegationsordningen men vill i tillägg yrka på 

tre ytterligare ändringar. 

 

Vid flera tillfällen under 2019 har vi lyft problematiken med att nämnden inte kan ta del av 

handlingarna förrän vid sittande möte vid beslut om anbudstilldelning. Vi ser positivt på att mer tid 

planerades vid det extra sammanträde då anbud för projektet för Dagvatten i norra Botkyrka skulle 

ha antagits och hoppas att detta fortsatt kommer att vara nämndens arbetssätt, men skulle vilja gå 

ytterligare ett steg. 

 

Vid upphandling enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) är valet av anbud styrt av de 

utvärderingskriterier som fastställs i förfrågningsunderlaget. Avgörande för utformningen av 

projektet är således inte de inkomna anbuden utan främst förfrågningsunderlaget och antagandet av 

vinnande anbud blir med rätt förfrågningsunderlag närmast en formalitet. Vi menar därför att det är 

mycket olyckligt att delegationsordningen i C1 delegerar godkännandet av förfrågningsunderlag till 

förvaltningen. Det är förfrågningsunderlaget som bör underkastas diskussion och beslut på den 

politiska nivån i nämnden, snarare än antagandet av anbud enligt av förvaltningen fastställda 

kriterier. Vi föreslår därför att denna delegation (C1) utgår ur delegationsordningen. 

 

Vidare menar vi att den delegation till förvaltningen att besluta om upphandlingar för belopp under 

25 000 000 kronor som regleras i C2 – C4 bör kompletteras med en text som anger att detta endast 

får ske om upphandlingen är i enlighet med antagen budget. Avsikten med denna kompletterande 

text är att stoppa möjligheten att en framtida förvaltning tar sig friheter utanför de av nämnden 

beslutade ramarna. Dessutom försvåras rena oegentligheter. 

 

C5 som avhandlar motsvarande rätt att avbryta upphandling kompletteras på motsvarande sätt för 

att få konsekventa formuleringar. 

 

Vi yrkar därför i tillägg till ordförandeförslagets ändringar 

 

att C1 utgår ur Delegationsordning för teknik- och fastighetsnämnden. 

 

att C2, C3 och C4 i Delegationsordning för teknik- och fastighetsnämnden kompletteras med 

meningen: ”Under förutsättning att upphandlingen eller anskaffningen är i enlighet med 

beslutad budget.” 

 

att C5 i Delegationsordning för teknik- och fastighetsnämnden kompletteras med meningen: 

”Under förutsättning att avbrytandet är i enlighet med beslutad budget.” 

 

Per Börjel (TUP)  Andrei Ignat (M) 


