
Skånska vattentornssällskapet

Instruktion för vattenverkschefen.

V
attenverkschefen är chef för vatten- och av

loppsverken samt såsom sådan inför drät

selkammarens andra avdelning ansvarig för

fullgörandet av dessa båda verks uppgifter.

Med iakttagande av gällande instruktion och i öv-

rigt gällande föreskrifter fördelar vattenverkschefen

verkens uppgifter mellan verken och deras under-

avdelningar samt tillser, att en var fullgör sina ålig-

ganden.

Till vattenverkschefens uppgift hör i övrigt:

att noga följa utvecklingen på vatten- och avlopps-

teknikens område och taga de initiativ, som därav

föranledas,

att bereda förekommande ärenden och avgiva ytt-

randen över frågor, väckta inom eller remitterade

till avdelningen,

att upprätta förslag till budget för verken och av-

giva årsberättelser,

att närvara vid avdelningens sammanträden och

på kallelse även vid övriga drätselkammaravdel-

ningars sammanträden med rätt att deltaga i för-

handlingarna och, om han så önskar, få sin me-

ning antecknad till protokollet, att ombesörja verk-

ställighet av avdelningens beslut i frågor, som be-

röra verken,

att låta upprätta fullständiga förslag till verkens ar-

beten jämte ritningar, arbetsbeskrivningar och kost-

nadsberäkningar,

att förbereda och efter beslut av avdelningen ge-

nomföra inköp och entreprenader samt själv be-

sluta om inköp och entreprenader, då summan icke

överskrider 2.000 kr,

att inom ramen av beviljade anslag och med iakt-

tagande av avdelningens beslut utanordna pen-

ningmedel,

att leda verkens kontroll av vatten- och avlopps-

anläggningar inom anslutna fastigheter,

att, om avdelningen så förordnar, vara styresman

för avdelningens räkenskapskontor,

att vara personalchef samt, där ej annat av avdel-

ningen bestämmes, anställa och entlediga den per-

sonal, som icke är upptagen i verkens lönestat, samt

att sörja för gott samarbete mellan de båda ver-

ken sinsemellan och med stadens övriga verk.

Förtydlingande av ovanstående text:

Drätselkammarens andra avdelning ändrade namn

1955 till Gatunämnden, vilket i stort motsvarar

dagens Tekniska nämnd. När det därför ovan står

avdelningen, skulle det idag läsas som nämnden.

Vatten- och avloppsverken skrivs här i pluralis,

därför att vid denna tid (1950) var det är två verk,

som först 1972 blev sammanlagda till ett verk.

Vattenverkschefen hade 1950 en beloppsgräns för

egna beslut om inköp och entreprenader på 2.000

kr. Den inflation som har varit sedan dess, har gi-

vetvis förändrat beloppsgränsen, så att detta tal för

va-direktören år 2006 är satt till 1.000.000 kr.

De flesta tjänstemännen fanns i lönestaten, och an-

ställdes därför inte av vattenverkschefen.

Beslut den 14/11 1950 av Drätselkammarens andra avdelning.
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