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Komplettering till trafikkontorets
delegationsordning
Förslag till beslut
1. Medarbetarna vid evenemangstillståndsenheten får delegation
på tillstånds- och upplåtelseärenden inom sina respektive
ansvarsområden.
2. Trafiknämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Jonas Eliasson
Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Avdelningschef
Bakgrund
Inför verksamhetsåret 2016 bildades en ny enhet på avdelningen
för tillstånd: Evenemangstillståndsenheten.
Evenemangstillståndsenheten ansvarar för trafikkontorets hantering
av tillstånd vid evenemang och filminspelningar. Inom enheten
ryms även beslut om dispenser för att framföra tunga, breda och
långa fordon, huvudtidplanen och kartering av belysning och andra
ledningar. Enheten ansvarar också för upprättande och förvaltande
av nyttjanderättsavtal och markförläggningsavtal, samt
försäkringsfrågor vid skada.
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Med anledning av denna nya enhets tillkomst behöver trafikkontorets delegationsordning kompletteras så att den nya enheten
får delegation på tillstånds- och upplåtelseärenden inom sina
respektive ansvarsområden.
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Ärendets beredning
Ärendets har beretts av administrativa avdelningen i samråd med
tillståndsavdelningen.
Trafikkontorets synpunkter
Evenemangstillståndsenheten har inte tillförts några för nämnden
eller kontoret nya uppgifter utan hanterar frågor som tidigare låg på
de övriga enheterna inom tillståndsavdelningen.
I kontorets delegationsordning namnges ansvarig enhet eller titel
vilket gör att delegationsordningen behöver kompletteras så att det
blir tydligt att även evenemangstillståndsenheten har delegation att
besluta om tillstånds- och upplåtelseärenden.
Kontoret arbetar för närvarande på att revidera och omarbeta
delegationsordningen inför 2017 i såväl form och innehåll. Bland
annat behöver delegationsordningen omarbetas med anledning av
att kontoret kommer ansluta sig till stadens gemensamma digitaliserade inköpssystem från och med januari 2017. Kontoret avser att
återkomma till nämnden med ett ärende i december 2016. Den
justering som nu föreslås behöver dock göras mer skyndsamt. Mot
bakgrund av detta föreslås att medarbetarna vid evenemangstillståndsenheten inom sina respektive ansvarsområden ges
delegation för beslut inom ärendegrupperna 300 Tillståndsverksamhet avseende ärenden 303-308 och 400 Upplåtelse av offentlig
plats avseende ärenden 401-404, se även bilaga 1.
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