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Principer för beslut med stöd av delegationsbestämmelser

Innebörd och syfte

Att fatta beslut med stöd av delegationsbestämmelser innebär att besluta åt
samhällsbyggnadsnämnden. Besluten gäller på samma sätt som om samhälls-
byggnadsnämnden själv fattat dem och kan överklagas på samma sätt.
Samhällsbyggnadsnämnden eller chef kan inte ändra ett delegerat beslut som fattats
av en delegat, däremot kan samhällsbyggnadsnämnden återkalla den givna
beslutanderätten. Samhällsbyggnadsnämnden kan också genom eget handlande
föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta
beslut.

Syftet med delegering är att avlasta de förtroendevalda med rutinärenden så att den
politiska uppmärksamheten istället kan riktas till planering och behandling av
betydelsefulla och principiella ärenden. Delegering syftar också till att möjliggöra
en effektivare verksamhet genom att beslutsvägar blir kortare och handläggnings-
tiden snabbare.

En delegats närmaste chef och en förordnad vikarie har alltid rätt att fatta beslut i
delegatens ställe, utöver den/de ersättare som anges.

Returnera delegering

Om delegat på grund av jäv eller av annat skäl är förhindrad att fatta beslut ska
ärendet lämnas till närmaste chef för beslut. Om även denne är förhindrad att fatta
beslut ska ärendet returneras till delegationsgivaren.

Frågor om delegering finns reglerade i kommunallagen (KL) 6. kap 37-40 §§.

Undantag

Beslut i följande typer av ärenden får inte delegeras:

1. Ärenden av principiell karaktär och som avser t ex verksamhetens mål,
inriktning, omfattning eller kvalitet

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av samhällsbyggnadsnämnden i dess helhet eller av
fullmäktige har överklagats

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till
samhällsbyggnadsnämnden

5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Delegering eller ren verkställighet

Inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde förekommer en mängd
beslut och avgöranden som inte är beslut i kommunallagens mening. Detta är så
kallad verkställighet och finns inte upptaget i denna delegationsordning. Beslut som
följer direkt av författning, avtal eller andra typer av myndighetsbeslut som inte ger
utrymme för självständiga överväganden betraktas också som verkställighet.

Exempel på ärenden som är verkställighet är inköp inom fastställda budgetramar
där kostnaden understiger gränsen för direktupphandling enligt LOU, beviljande av
ledigheter som styrs av lagar eller avtal, kortare anställningar med en varaktighet på
högst tre månader eller s.k. intermittenta anställningar och att skicka fakturor enligt
beslutad taxa.

När det gäller begäran om utlämnande av handlingar är det inte ett delegations-
beslut när man konstaterar att handlingen kan lämnas ut. Ett delegationsbeslut
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behöver endast fattas när begäran helt eller delvis avslås. Den största skillnaden
mellan beslut och verkställighet är att beslut kan överklagas.

Anmälan av delegationsbeslut

Alla beslut som fattas med stöd av delegation från samhällsbyggnadsnämnden ska
anmälas tillbaka. Av delegationsbesluten ska det framgå vem som har fattat beslutet
(delegat), vad ärendet gäller (punkt i delegationsordningen), datum samt
diarienummer. Respektive delegat ansvarar för att beslut som är fattade med stöd av
delegation anmäls till samhällsbyggnadsnämnden. Detta görs via mall i dokument-
och ärendehanteringssystemet Ciceron.

Delegationsbeslut ska anmälas på första sammanträdet efter tidpunkten för beslutet.
I protokollet anges att samhällsbyggnadsnämnden tagit del av delegationsbeslut
inkomna under viss tidsperiod.

Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökan och yttranden

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:

 Överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut

 Avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av
delegationsbeslut samt

 Besluta att ansöka om inhibition – Inhibition innebär att man väntar med
verkställande tills slutligt beslut har fattats av domstolen.

Delegationsbeslut kan överklagas och det sker genom antingen

Förvaltningsbesvär
Ett beslut får överklagas om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte
obetydligt sätt. I de beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är besluts-
fattaren skyldig att upplysa den beslutet rör om hur man överklagar och vart man
ska skicka sitt överklagande. Skrivelsen med överklagande ska skickas till
samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då klagande fick del av
beslutet. Samhällsbyggnadsnämnden prövar sedan om överklagandet kommit in i
rätt tid och bedömer om ärendet ska omprövas eller inte. Om överklagandet har
kommit in i rätt tid och samhällsbyggnadsnämnden inte har för avsikt att ändra det,
skickar samhällsbyggnadsnämnden vidare överklagandet med handlingar till
överklagandeinstansen, t ex förvaltningsrätten eller länsstyrelsen.

Eller

Laglighetsprövning
Endast beslut som inte kan överklagas som förvaltningsbesvär kan laglighetsprövas.
Den som är medlem i kommunen, dvs folkbokförd, betalar kommunalskatt eller är
ägare av en fastighet i kommunen, har rätt att begära laglighetsprövning av
kommunala beslut hos förvaltningsrätten. Klagan ska ske skriftligen och skickas till
förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag beslutet offentliggjordes på
kommunens anslagstavla. Ett överklagat beslut kan endast upphävas eller fastställas
av förvaltningsrätten.

Besvärstid
Besvärstid för delegationsbeslut som överklagas som laglighetsprövning börjar löpa
det datum då det justerade protokollet anslagits. Besvärstiden för beslut som över-
klagas som förvaltningsbesvär är tre veckor från den dag då klaganden fått del av
beslutet. Ett beslut som inte anmäls vinner inte laga kraft eftersom det inte funnits
någon möjlighet att överklaga beslutet (gäller laglighetsprövning).
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Underskrift av delegationsbeslut

I takt med att digitaliseringen i kommunen går framåt ses rutiner för underskrift av
handlingar över. Någon generell bestämmelse att t. ex. delegationsbeslut ska skrivas
under finns inte, däremot kan det finnas bestämmelser i viss lagstiftning.

Nämnd- och förvaltningsgemensamma ärenden

A 1 Allmänna ärenden

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

A 1.1 Ärenden av brådskande art,
där samhällsbyggnads-
nämnden beslut inte kan
inväntas och där inte
delegeringsförbud enligt
speciallagstiftning gäller

KL1 6 kap.
39 §

Samhällsbyggnadsnämnden
ordförande/1:e vice
ordförande

A 1.2 Organisationsstruktur för
samhällsbyggnadsnämnden
förvaltning

Verksamhetsområdeschef i
samråd med samhälls-
byggnadsnämndens
presidium

A 1.3 Överklagande, yrkande om
inhibition samt yttrande till
allmän förvaltningsdomstol, i
ärenden där beslut
ursprungligen fattats på
delegation

Delegaten i ursprungs-
beslutet

A 1.4 Avge yttrande till statlig
myndighet i tillsynsärende
som inte är av principiell
betydelse oavsett hur ärendet
har initierats

Verksamhetsområdeschef

A 1.5 Avge yttranden på remisser
som inte är av principiell
betydelse

Verksamhetsområdeschef i
samråd med nämndens
presidium

A 1.6 Avge yttranden till domstolar
eller andra myndigheter i
ärenden inom sitt verksam-
hetsområde som inte regleras
på annan plats i delegations-
ordningen och som inte är av
principiell betydelse

Verksamhetsområdeschef

A 1.7 Beslut om huruvida
tjänsteperson är jävig

KL1 7 kap.
4 §

Verksamhetsområdeschef

A 1.8 Befullmäktigande av ombud
att föra kommunens talan
inför domstol och andra
myndigheter samt beslut att
utfärda fullmakter

Verksamhetsområdeschef

A 1.9 Beslut att begära att den som
anlitar ombud ska medverka
personligen vid handlägg-
ningen av ett ärende

FL2 14 § Verksamhetsområdeschef
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A 1.10 Beslut att ett ombud eller
biträde som är olämplig för
sitt uppdrag inte längre får
medverka i ärendet

FL2 14 § Verksamhetsområdeschef

A 1.11 Beslut att begära att ett
ombud styrker sin behörighet
genom en skriftlig eller
muntlig fullmakt med det
innehåll som framgår av 15 §
första stycket FL

FL2 15 § Verksamhetsområdeschef

A 1.12 Beslut att förelägga part eller
ombud att styrka ombudets
behörighet genom en
fullmakt med det innehåll
som framgår av 15 § första
stycket FL

FL2 15 § Verksamhetsområdeschef

Nämnd- och förvaltningsgemensamma ärenden

A 2 Offentlighets- och sekretesslagen OSL, Förvaltningslagen
FL, Arkivlagen ArkivL och Dataskyddsförordningen GDPR

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

A 2.1 Beslut om sekretessmarkering
enligt de formella
bestämmelserna i OSL

OSL3 5 kap. 5 § Verksamhetsområdeschef

A 2.2 Beslut om helt eller delvis
avslag på begäran om
utlämnande av allmän
handling samt uppställande av
förbehåll i samband med
utlämnande till enskild

OSL3 6 kap.
1-7 §§

Verksamhetsområdeschef

A 2.3 Beslut om att lämna ut
uppgifter som omfattas av
sekretess till annan myndighet

OSL3 10 kap.
2 §, 18-24 §§

Verksamhetsområdeschef

A 2.4 Beslut att lämna ut uppgifter
ur personregister, närarkiv
eller kommunens centralarkiv
till statliga myndigheter i
forskningssyfte

SoL13 12 kap.
6 §

Verksamhetsområdeschef

A 2.5 Beslut om avvisning av
överklagande som kommit in
för sent

FL2 45 § Verksamhetsområdeschef

A 2.6 Beslut att rätta redan fattat
beslut, som innehåller upp-
enbar oriktighet till följd av
skrivfel, räknefel eller
liknande förbiseende

FL2 36 § Delegaten i
ursprungsbeslutet

A 2.7 Ändring av beslut pga att det
har tillkommit nya omständlig-
heter eller av någon annan
anledning

FL2 37-38 §§ Delegaten i
ursprungsbeslutet

A 2.8 Ändring av beslut efter
överklagan

FL2 39 § Delegaten i
ursprungsbeslutet
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A 2.9 Beslut om vem som ska vara
arkivansvarig

ArkivL4 4 § Kommundirektör

A 2.10 Beslut om rättning, radering
eller blockering av person-
uppgifter i den utsträckning
det inte utgör ren
verkställighet (exempel på
verkställighet är
adressändringar, rena skrivfel
eller andra vardagliga
förändringar)

Artikel 16 – 19
GDPR5

Informationsägare:
verksamhetsområdeschef,
verksamhetschef,
enhetschef

Efter samråd
med data-
skyddsombud

A 2.11 Teckna personuppgifts-
biträdesavtal där samhälls-
byggnadsnämnden är
personuppgiftsansvarig

Artikel 28
GDPR5

Kommundirektör Efter samråd
med data-
skyddssam-
ordnaren

A 2.12 Beslut att ta ut en avgift eller
vägra tillmötesgå en begäran
om registerutdrag om denna
begäran är uppenbart ogrundad
eller orimlig

Artikel 12.5
GDPR5

Verksamhetsområdeschef Efter samråd
med data-
skyddsombud

A 2.13 Beslut om utlämnande av
registerutdrag och vad detta
ska omfatta samt beslut att
avvisa begäran om
registerutdrag

Artikel 15
GDPR5

Verksamhetsområdeschef Efter samråd
med data-
skyddsombud

A 2.14 Beslut om den registrerades
rätt till rättelse

Artikel 16
GDPR5

Verksamhetsområdeschef Efter samråd
med data-
skyddsombud

A 2.15 Beslut om den registrerades
rätt till radering

Artikel 17
GDPR5

Verksamhetsområdeschef Efter samråd
med data-
skyddsombud

A 2.16 Beslut om den registrerades
rätt till begränsning av
behandling samt svaromål till
tillsynsmyndigheten

Artikel 18
GDPR5

Verksamhetsområdeschef Efter samråd
med data-
skyddsombud

A 2.17 Beslut om underrättelse till
tredje man om rättelse eller
radering av personuppgifter
eller begränsning av behand-
ling

Artikel 19
GDPR5

Verksamhetsområdeschef Efter samråd
med data-
skyddsombud

A 2.18 Beslut om den registrerades
rätt till dataportabilitet (att få
sina uppgifter flyttade från en
aktör till en annan)

Artikel 20
GDPR5

Verksamhetsområdeschef Efter samråd
med data-
skyddsombud

A 2.19 Beslut med anledning av den
registrerades rätt att göra
invändningar

Artikel 21
GDPR5

Verksamhetsområdeschef Efter samråd
med data-
skyddsombud

A 2.20 Beslut om att anmäla en
personuppgiftsincident samt
upprätta anmälan och
dokumentation

Artikel 33
GDPR5

Biträdande
kommundirektör

Efter samråd
med data-
skyddsombud
och kommun-
direktör
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A 2.21 Fastställa konsekvensbedöm-
ning avseende dataskydd

Artikel 35
GDPR5

Biträdande
kommundirektör

Efter samråd
med data-
skyddsombud

A 2.22 Beslut om säkerhetsprövning
och placering i säkerhetsklass

SäkL6 3 kap.
1-21 §§

Säkerhetsskyddschef

Nämnd- och förvaltningsgemensamma ärenden

A 3 Ekonomi

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

A 3.1 Utse eller ändra besluts-
attestanter

Ekonomichef

A 3.2 Vid behov för kommunens
räkning uppta tillfälliga lån
med en löptid av högst ett år
inom den beloppsram som
kommunfullmäktige
bestämmer

Kommundirektör och
ekonomichef i förening

A 3.3 Bevilja kommunens helägda
bolag krediter inom koncern-
kontosystemet och den av
kommunstyrelsen beslutade
totala ramen

Ekonomichef

A 3.4 Rätt att underteckna låne-
förbindelser samt borgens-
och andra ansvarsförbindelser
inom den av kommunfull-
mäktige beslutade belopps-
gränsen

Kommundirektör och
ekonomichef i förening

A 3.5 Avskrivning av sådana
fordringar som enligt gällande
föreskrifter för kommunens
kravverksamhet inte ska bli
föremål för vidare indriv-
ningsåtgärder

Verksamhetsområdeschef

A 3.6 Överenskommelse om
reglering av skador, då
ersättningen inte överstiger
fem prisbasbelopp

Verksamhetsområdeschef

A 3.7 Försäljning av lös egendom
under 50 prisbasbelopp

Verksamhetsområdeschef

A 3.8 Återlämnande eller ned-
skrivning av garantiför-
bindelser avseende bygg-
nadsarbeten inom områdena
samhällsbyggnad, mark- och
exploatering samt verksam-
hetsfastigheter

Ekonomichef,

Mark- och
exploateringschef,

VA-chef

A 3.9 Utsträckning, nedsättning,
dödning, sammanföring och
relaxation av inteckningar
samt utbyte av pantbrev
liksom andra därmed
jämförliga åtgärder

Ekonomichef,

Mark- och
exploateringschef
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A 3.10 Teckna kommunal borgen i
enlighet med av kommun-
fullmäktige angiven ram vid
upptagande eller omsättning
av lån som upptas av
kommunens egna bolag

Kommundirektör och
ekonomichef i förening

Nämnd- och förvaltningsgemensamma ärenden

A 4 Upphandling och inköp Vid upphandling av nya IT-system ska samråd ske med IT-
chef, Sydarkivera och dataskyddsombudet. Vid tecknande av
personuppgiftsbiträdesavtal ska samråd ske med data-
skyddssamordnaren.

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

A 4.1 Beslut om förfrågnings-
underlag i upphandlingar upp
till 50 prisbasbelopp

Verksamhetsområdeschef

A 4.2 Beslut om förfrågnings-
underlag i upphandlingar över
50 prisbasbelopp

Verksamhetsområdeschef I samråd med
nämndens
presidium

A 4.3 Fatta tilldelningsbeslut och
teckna avtal inom budget i
upphandlingar som överstiger
direktupphandlingsgränsen

Ansvarig upphandlare

A 4.4 Beslut om att ingå försäk-
ringsavtal

Ekonomichef

Nämnd- och förvaltningsgemensamma ärenden

A 5 Personal och löner

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

A 5.1 Beslut om att teckna
kollektivavtal för hela
kommunen och avtal inom
bilaga till AB 4 § anställ-
ningsform samt som följer av
medlemskap i arbetsgivar-
organisation

Kommundirektör

A 5.2 Förhandling enligt 11-14, 19
§§ enligt lag om medbestäm-
mande i arbetslivet

MBL7

11-14,
19 §§

Närmaste chef, HR-chef

A 5.3 Förhandling enligt 38 § enligt
lag om medbestämmande i
arbetslivet

MBL7

38 §
Närmaste chef, HR-chef

A 5.4 Företräda arbetsgivaren vid
förhandlingar avseende
arbetsrättsliga tvister samt
övriga förhandlingar enligt 10
§ MBL

MBL7

10 §
Verksamhetsområdeschef,
HR-chef
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A 5.5 Fatta formellt beslut om
tolkning av lag, avtal och
andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare

HR-chef

A 5.6 Beslut i ärenden om lokal
tvist

Verksamhetsområdeschef

A 5.7 Anställning och villkor för
verksamhetsområdeschef

Kommundirektör i samråd
med KS presidium

A 5.8 Anställning och villkor för
verksamhetschef

Verksamhetsområdeschef i
samråd med kommun-
direktören

A 5.9 Anställning och villkor för
enhetschef

Verksamhetsområdeschef i
samråd med kommun-
direktör,

Verksamhetschef i samråd
med verksamhetsområdes-
chef

A 5.10 Anställning och villkor för
övrig personal

Närmaste chef

A 5.11 Omplacering av personal
mellan verksamhetsområden

HR-chef i samråd med
kommundirektören och
berörda verksamhets-
områdeschefer

A 5.12 Omplacering av personal
inom verksamhetsområde

Verksamhetsområdeschef

A 5.13 Uppsägning på grund av
arbetsbrist

Kommundirektör,
Verksamhetsområdeschef

A 5.14 Uppsägning på grund av
personliga skäl

Kommundirektör,
Verksamhetsområdeschef

A 5.15 Avskedande Kommundirektör,
Verksamhetsområdeschef

A 5.16 Skriftlig varning, beslut om
avstängning mm, med eller
utan löneförmåner – övriga
anställda

Kommundirektör,
Verksamhetsområdeschef

A 5.17 Tjänstledighet med lön utöver
lag och avtal, helt eller
partiellt

Närmaste chef i samråd
med HR-chef

Förkortningar av lagar med länkar

KL1 Kommunallagen (2017:725)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725

FL2 Förvaltningslagen (2017:900)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900

OSL3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-
2009400_sfs-2009-400

ArkivL4 Arkivlagen (1990:782)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782

GDPR5 Dataskyddsförordningens grundläggande principer

https://www.datainspektionen.se/lagar--
regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---
fulltext/

SäkL6 Säkerhetsskyddslagen (2018:585)

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/sakerhetsskyddslag-2018585_sfs-2018-585

MBL7 Lag om medbestämmande i arbetslivet/Medbestämmandelagen
(1976:580)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-1976580-om-medbestammande-i-
arbetslivet_sfs-1976-580

SoL13 Socialtjänstlagen (2001:453)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
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Förkortningar

Delegat Förkortning

Administratör ADMIN

Alkohol- och tobakshandläggare ATH

Bostadsanpassningshandläggare BAP

Bygglovshandläggare BLOV

Byggnadsinspektör BISP

Kommundirektör KDIR

Miljöchef MC

Miljöhandläggare, plan MILÖ

Miljöinspektör eller liknande M-insp

Planchef PC

Byggchef BC

Planhandläggare PH

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande SBN ORDF

Samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande SBN VICE ORDF
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Samhällsbyggnadsnämnden – allmänna ärenden

SBN 1 Förvaltningslagen
(2017:900), FL
Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 1.1 Beslut att förelägga den
enskilde att avhjälpa en brist
i en framställning, om
bristen medför att fram-
ställningen inte kan läggas
till grund för en prövning i
sak

FL 20 § andra
stycket

(Se dock PBL
9 kap. 22 §)

ADMIN
BLOV
BISP
PH
ATH

SBN 1.2 Beslut att avvisa en fram-
ställning som är så
ofullständig eller oklar att
den inte kan tas upp till
prövning

FL 20 § andra
stycket

(Se dock PBL
9 kap. 22 §)

BLOV
BISP
PH
ATH

SBN 1.3 Beslut att avskriva ett
ärende från vidare
handlägg-ning om en
ansökan/fram-ställning har
återkallats eller frågan
förfallit av annan anledning

BLOV
BISP
PH
ATH

SBN 1.4 Beslut att avslå en fram-
ställning om att avgöra ett
ärende

FL 12 § första
stycket

MC
PC
BC

SBN 1.5 Beslut att begära att den
som anlitar ombud ska med-
verka personligen vid hand-
läggningen av ett ärende

FL 14 § första
stycket

BLOV
BISP
PH
ATH

SBN 1.6 Beslut att ett ombud eller
biträde som är olämpligt för
sitt uppdrag inte längre får
medverka i ärendet

FL 14 § andra
stycket

BLOV
BISP
PH
ATH

SBN 1.7 Beslut att begära att ett
ombud styrker sin behörig-
het genom en skriftlig eller
muntlig fullmakt med det
innehåll som framgår av 15
§ första stycket FL

FL 15 § första
stycket

BLOV
BISP
PH
ATH

SBN 1.8 Beslut att förelägga part
eller ombud att styrka om-
budets behörighet genom en
fullmakt med det innehåll
som framgår av 15 § första
stycket FL

FL 15 § andra
stycket

BLOV
BISP
PH
ATH

SBN 1.9 Beslut att begära att en
handling bekräftas av av-
sändaren

FL 21 § BLOV
BISP
PH
ATH

SBN 1.10 Beslut om rättelse/ändring
av beslut som delegaten
fattat enligt de förutsättning-
ar som anges i 36–39 §§ FL

FL 36–39 §§ BLOV
BISP
PH
ATH
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SBN 1.11 Beslut att avvisa överklag-
ande av beslut som kommit
in för sent enligt vad som
anges i 45 § första stycket
andra meningen FL

FL 45 § första
stycket andra
meningen

ADMIN
MC

Plan- och bygglagen

SBN 2 PBL 4-5, 8-13 kap

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 2.1 Dispens från strandskydds-
bestämmelser och som
ankommer på kommunen att
besluta om

PBL 4 kap.
17 §

MB 7 kap.
18 §

MILÖ

SBN 2.2 Beslut att detaljplan kan
antas medföra betydande
miljöpåverkan enligt
miljöbalken och där
miljökonsekvensbeskrivning
erfordras

PBL 5 kap.
11a §

MILÖ

SBN 2.3 Beslut om överenskom-
melse med sökanden att
planbesked får lämnas
senare än inom fyra mån-
ader från begäran om sådant
besked

PBL 5 kap.
4 §

PC

SBN 2.4 Begäran om planerings-
besked

PBL 5 kap.
10 a §

PH

SBN 2.5

SBN 2.6 Beslut om bygglov inom
ramen för de föreskrifter
som anges i 9 kap. 30-32a
§§ PBL i följande ärenden:

PBL 9 kap. 2 §
första stycket 1
och 2

SBN 2.7 Nybyggnad och tillbyggnad
av en- eller tvåbostadshus
samt komplementbyggnader

BLOV
BISP
PH

SBN 2.8 Nybyggnad eller tillbyggnad
inom detaljplan för handel,
kontor, hantverk, teknisk
anläggning eller industri

BLOV
BISP

SBN 2.9 Tillbyggnad utanför
detaljplan

BLOV
BISP

SBN 2.10 Se SBN 2.7

SBN 2.11 Se SBN 2.7

SBN 2.12 Se SBN 2.7

SBN 2.13 Se SBN 2.8
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SBN 2.14 Ta i anspråk eller inreda
byggnad helt eller delvis för
väsentligen annat ändamål

PBL 9 kap.
2 § första
stycket 3a

BLOV
BISP

SBN 2.15 Inredande av någon
ytterligare bostad eller
någon ytterligare lokal

PBL 9 kap.
2 § första
stycket 3b

BLOV
BISP

SBN 2.16 Byte av färg, fasad-
beklädnad, taktäcknings-
material eller andra åtgärder
som avsevärt påverkar
byggnadens yttre utseende

PBL 9 kap.
2 § första
stycket 3c och
8 § första
stycket 2c

BLOV
BISP

SBN 2.17 Ändring av gällande bygg-
lov inom ramen för tidigare
medgiven bruttoarea eller
medgiven avvikelse från
detaljplan eller områdes-
bestämmelser1

PBL 9 kap.
2 § första
stycket 1 och 2

BLOV
BISP

SBN 2.18 Nybyggnad eller väsentlig
ändring av upplag eller
materialgårdar (p. 2) fasta
cisterner,(p. 4), murar och
plank (p. 7) samt transfor-
matorstation (p. 10). Radio-
och telemaster och eller torn
(p. 5), parkering (p. 8).
Väsentlig ändring av nöjes-
parker, idrottsparker, cam-
pingplatser, skjutbanor,
småbåtshamnar, friluftsbad,
motorbanor och golfbanor
(p. 1), begravningsplatser
(p. 8).

PBL 9 kap.
8 § första
stycket 1 och
16 kap. 7 §
samt
PBF 6 kap.
1-2 §§

BLOV
BISP

SBN 2.19 Uppsättande eller väsentlig
ändring av skyltar eller
ljusanordningar

PBL 9 kap. 8 §
första stycket 1
och 16 kap. 7 §
samt
PBF 6 kap.
3-4 §§

BLOV
BISP

SBN 2.20 Beslut om rivningslov inom
ramen för de föreskrifter
som anges i 9 kap. 34 §
PBL, dock ej rivning av
byggnad som ur historisk,
kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt
har större värde eller rivning
som kräver beslut enligt
annan författning

PBL 9 kap.
34 §

BLOV
BISP

SBN 2.21 Beslut om marklov inom
ramen för föreskrifterna i 9
kap 35 § PBL

PBL 9 kap.
35 §

BLOV
BISP

1 Det bör observeras att det i PBL inte finns några särskilda regler om ”ändring” av lov.
Formellt sett ska alltså en ansökan om ändring av lov handläggas på samma sätt som en
ansökan om nytt lov. Om det redan finns ett lov som byggnadsnämnden beviljat, bör det
dock finnas möjligheter att delegera beslutanderätt som avser vissa ändringar i förhållande
till det redan beviljade lovet.
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SBN 2.22 Bygglov för åtgärder som
inte kräver lov

PBL 9 kap.
14 §

BLOV
BISP

SBN 2.23 Beslut om villkorsbesked
inom ramen för
föreskrifterna i 9 kap 19 §

PBL 9 kap.
19 §

BLOV
BISP

SBN 2.24 Föreläggande om att av-
hjälpa brist i ansökan om
lov, förhandsbesked eller
anmälan

PBL 9 kap.
22 § första
stycket

ADMIN
BLOV
BISP
PH

SBN 2.25 Avvisning av ansökan eller
anmälan när föreläggande
om komplettering inte
åtlytts

PBL 9 kap.
22 § andra
stycket

BLOV
BISP
PH

SBN 2.26 Beslut om förlängning av
handläggningstiden i ärende
om lov eller förhandsbesked

PBL 9 kap.
27 § första
stycket

PC
BC

SBN 2.27 Beslut om tidsbegränsat
bygglov samt säsongslov

(Genom lagen (2017:267)
upphör 9 kap. 32 a § PBL
att gälla den 1 maj 2023.)

PBL 9 kap.
33 §

PBL 9 kap.
32 a §

BLOV
BISP

SBN 2.28 Beslut om förlängning av
tidsbegränsat bygglov

(Förlängning av lov som
meddelats med stöd av 9
kap. 33 a § PBL får ges
även efter den 1 maj 2023
enligt övergångs-
bestämmelse nr. 3 till lagen
(2017:267)

PBL 9 kap.
33 § andra
stycket

PBL 9 kap.
33 a § andra
stycket

BLOV
BISP

SBN 2.29 Beslut om bygglov där den
sökta åtgärden avviker från
detaljplan eller områdes-
bestämmelser

(Beslut ska ske inom ramen
för de föreskrifter som an-
ges i 9 kap. 30 a och 31 b–d
§§ PBL)

PBL 9 kap.
2 § 1–2 st. och

PBL 9 kap.
35 § 2 st.

BLOV
BISP

SBN 2.30 Beslut om att ett beslut om
bygglov, rivningslov eller
marklov får verkställas
tidigare än fyra veckor efter
att beslutet kungjorts enligt
9 kap. 41 a § PBL om ett
väsentligt allmänt eller
enskilt intresse kräver det

PBL 9 kap.
42 a § andra
stycket

BLOV
BISP

SBN 2.31 Beslut om att byggnadsverk
får tas i bruk utan att slut-
besked lämnats

PBL 10 kap.
4 §

BISP
BLOV

SBN 2.32 Beslut att utse ny kontroll-
ansvarig om en kontroll-
ansvarig har lämnat sitt
uppdrag

PBL 10 kap.
13 §

BISP
BLOV
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SBN 2.33 Beslut att ge startbesked om
det enligt 10 kap. 14 § inte
behövs något tekniskt
samråd

PBL 10 kap.
22 § första
stycket 1

BISP
BLOV

SBN 2.34 Beslut att förelägga bygg-
herren att ge in de
ytterligare handlingar som
behövs för prövningen av
frågan om startbesked om
det enligt 10 kap. 14 §

PBL inte behövs något
tekniskt samråd

PBL 10 kap.
22 § första
stycket 2

BLOV
BISP

SBN 2.35 Beslut om startbesked PBL 10 kap.
23 §

BISP

SBN 2.36 Beslut om startbesked vid
anmälningsärenden och vid
ärenden där tekniskt samråd
inte erfordras

PBL 10 kap.
23 §

BLOV
BISP

SBN 2.37 Beslut att det för rivnings-
åtgärder inte behövs någon
kontrollplan

PBL 10 kap.
18 §

BISP
BLOV

SBN 2.38 Beslut om kompletterande
villkor för bygg- eller
rivningsåtgärderna eller för
kontrollen

PBL 10 kap
29 §

BISP
BLOV

SBN 2.39 Beslut om slutbesked PBL 10 kap.
34 §

BISP

SBN 2.40 Beslut om slutbesked vid
anmälningsärenden och vid
ärenden där tekniskt samråd
inte erfordrats

PBL 10 kap.
34 §

BLOV
BISP

SBN 2.41 Beslut om interimistiskt
slutbesked

PBL 10 kap.
36 §

BISP

SBN 2.42 Avge skriftligt ingripande-
besked inom ramen för
föreskrifterna 11 kap. 7 §
PBL

PBL 11 kap.
7 §

BISP

SBN 2.43 Besluta att begära biträde av
Polismyndigheten för till-
träde enligt 11 kap. 8 § PBL

(Kan medföra ersättnings-
skyldighet enligt 14 kap. 2 §
PBL)

PBL 11 kap.
9 §

PC
BC

SBN 2.44 Besluta om
lovföreläggande, dock utan
vite

PBL 11 kap.
17 §

BISP
BLOV

SBN 2.45 Besluta om föreläggande
om underhållsutredning

PBL 11 kap.
18 §

BC

SBN 2.46 Beslut om åtgärdsföre-
läggande, dock utan vite

PBL 11 kap.
19 §

BC

SBN 2.47 Beslut om rättelseföre-
läggande, även föreläggande

PBL 11 kap.
20 §

BLOV
BISP
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som förenas med förbud
mot att åter utföra bygglovs-
pliktig åtgärd, dock utan
vite

PBL 11 kap.
32 a §

SBN 2.48 Beslut om rivningsföre-
läggande, dock utan vite

PBL 11 kap.
21 §

BLOV
BISP

SBN 2.49 Beslut om föreläggande för
ökad trafiksäkerhet, dock
utan vite

(Kan medföra ersättnings-
skyldighet enligt 14 kap. 3 §
PBL)

PBL 11 kap.
22 §

PBL 11 kap.
23 §

BLOV
BISP

SBN 2.50 Beslut om föreläggande om
anordnande av stängsel
kring industrianläggning
som inte länge används,
dock utan vite

PBL 11 kap.
24 §

BISP

SBN 2.51 Beslut om förbud mot
användning av hela eller
delar av ett byggnadsverk,
inkl. hissar och andra
motordrivna anordningar,
dock utan vite i andra fall än
vad avser förbud som
meddelas med stöd av att
hela eller delar av bygg-
nadsverket som avses med
förbudet har brister som kan
äventyra säkerheten för som
uppehåller sig i eller i när-
heten av byggnadsverket (11
kap. 33 § 1 PBL).

PBL 11 kap.
33 §

PBL 11 kap.
37 §

PBL 12 kap.
6 § 2

BISP

SBN 2.52 Beslut om byte av
funktionskontrollant

PBL 11 kap.
34 §

BISP

SBN 2.53 Beslut om att entlediga och
utse ny kontrollansvarig

PBL 11 kap.
35 §

BISP

SBN 2.54 Beslut om ansökan om
utdömande av vite

PBL 11 kap.
37 § tredje
stycket

SBN 2.55 Besluta om ansökan om
handräckning för tillträde
eller för genomförande av
en åtgärd som avses med ett
föreläggande som meddelats
med stöd av 11 kap. 19–25
§§ PBL

PBL 11 kap.
39 §

BC

SBN 2.56 Beslut om förbud mot
fortsatt arbete eller åtgärd.

PBL 11 kap.
30 §

PBL 11 kap.
31 §

PBL 11 kap.
32 §

PBL 11 kap.
37 §

BC
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PBL 12 kap.
6 § 2

SBN 2.57 Uttag av avgift i enlighet
med kommunens taxa för
ärenden enligt PBL, även
uttag av avgift i förskott

PBL 12 kap.
8a §

PBL 12 kap. 9
§

PBL 12 kap.
11 §

ADMIN
BLOV
BISP
PC
BC
PH

SBN 2.58 Beslut om att avvisa för sent
inkommet överklagande

PBL 13 kap.
16 § första och
andra styckena

ADMIN
BLOV
BISP

SBN 2.59 Beslut om positivt förhands-
besked för bostadsändamål

PBL 9 kap 17§ BLOV
PH

Plan- och byggförordningen mfl

SBN 3 PBF 3-4, 6-8 kap

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 3.1 Bestämma – i kontroll-
plan eller genom
särskilt beslut – att
krav på omfattande
ändringar av andra
delar än den direkt
berörda av en byggnad
inte behöver utföras
förrän vid en viss
senare tidpunkt

PBF 3 kap. 21 § BISP

SBN 3.2 Beslut om
föreläggande för den
som äger eller annars
ansvarar för hiss eller
annan motordriven
anordning i
byggnadsverk att se till
att anordningen
kontrolleras (särskild
besiktning)

PBF 8 kap. 6 § BISP

SBN 3.3 Begäran om att en
ansökan om lov, för-
handsbesked eller an-
mälan och andra
sådana handlingar som
avses i 9 kap. 21 § PBL
ska vara utförda så att
de är lämpliga för
arkivering

PBF 6 kap. 9 § ADMIN
STARK
BLOV
BISP

SBN 3.4 Beslut om senare-
läggning av besikt-
ningstidpunkt för
funktionskontroll av
ventilationssystem

4 § Boverkets
föreskrifter och
allmänna råd om
funktionskontroll av
ventilationssystem och

BISP
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certifieringar av
sakkunniga
funktionskontrollanter,
BFS 2011:16 med
ändringar t.o.m. BFS
2017:10, OVK 3,
omtryck BFS 2017:10

SBN 3.5 Beslut att medge
mindre avvikelse från
föreskrifterna i
Boverkets byggregler
om det finns särskilda
skäl och byggnadspro-
jektet ändå kan bli
tekniskt tillfreds-
ställande och det inte
finns någon avsevärd
olägenhet från annan
synpunkt

BBR 1:21 Boverkets
byggregler, BFS
2011:6, omtryck 2014:3

BISP

SBN 3.6 Beslut att medge
mindre avvikelse från
föreskrifterna om det
finns särskilda skäl och
byggnadsprojektet
ändå kan antas bli
tekniskt
tillfredsställande och
det inte finns någon
avsevärd olägenhet
från annan synpunkt

BFS 2015:6, EKS 10, 3
§ Boverkets föreskrifter
2011:10, omtryck
2015:6, om tillämpning
av europeiska
konstruktionsstandarder
(eurokoder)

BISP

SBN 3.7 Beslut om längre
besiktningsintervall

BFS 3 kap. 16 §
Boverkets föreskrifter
och allmänna råd (BFS
2011:12, med ändringar
t.o.m. BFS 2018:2 - H
18, omtryck BFS
2018:2) om hissar och
vissa andra motordrivna
anordningar

BISP

SBN 3.8 Beslut om anstånd med
kontroll

BFS 3 kap. 17 §§
Boverkets föreskrifter
och allmänna råd (BFS
2011:12, med ändringar
t.o.m. BFS 2018:2 - H
18, om-tryck BFS
2018:2) om hissar och
vissa andra motordrivna
anord-ningar

BISP

Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574)

SBN 4 BAB

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar
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SBN 4.1 Besluta om bostadsanpass-
ningsbidrag samt reparations-
bidrag understigande tio (10)
prisbasbelopp

BAB 1 kap
1-18 §§

BAP

SBN 4.2 Besluta om utbetalning av
återställningsbidrag under-
stigande tio (10) prisbasbelopp

BAB 1 kap
12,14 §§

BAP

Lagen om lägenhetsregister (2006:378)

SBN 5 10, 11 §§

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 5.1 Fastställande av belägen-
hetsadress och lägenhets-
nummer

10,11 §§ ADMIN

Fastighetsbildningslagen (1970:988)

SBN 6 FBL

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 6.1 Företräda nämnden vid
samråd med lantmäteri-
myndigheten med rätt att
anföra att frågan om för-
handsbesked eller bygglov bör
avgöras innan fastighets-
bildning sker

FBL 4 kap.
25§

PBC
STARK

SBN 6.2 Besluta att påkalla fastig-
hetsreglering som behövs för
att mark och vatten ska kunna
användas på ett ändamåls-
enligt sätt

FBL 5 kap. 3
§ tredje
stycket

PBC
STARK

SBN 6.3 Besluta att ansöka om
fastighetsbestämning

FBL 14 kap.
1 a § första
stycket 4-7

PBC
STARK

SBN 6.4 Godkännande av förrättning,
förrättningsbeslut eller
gränsutmärkning

FBL 15 kap.
11 §

PBC
STARK

Anläggningslagen (1973:1149)

SBN 7 AnlL

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 7.1 Företräda nämnden vid
samråd med lantmäteri-

AnlL 21 § PBC
STARK
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myndigheten med rätt att
anföra att frågan om för-
handsbesked eller bygglov bör
avgöras innan gemensam-
hetsanläggning inrättas

SBN 7.2 Rätt att påkalla förrättning AnlL 18 §
första
stycket 3

PBC
STARK

SBN 7.3 Godkännande av beslut eller
åtgärd

AnlL 30 § PBC
STARK

Ledningsrättslagen (1973:1144)

SBN 8 LL

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 8.1 Företräda nämnden vid
samråd med lantmäteri-
myndigheten med rätt att
anföra att frågan om för-
handsbesked eller bygglov bör
avgöras innan upplåtelse av
ledningsrätt sker

LL 19 § PBC
STARK

SBN 8.2 Godkännande av beslut eller
åtgärd

LL 28 § PBC
STARK

Lagen (1998:814) och förordningen (1998:929) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

SBN 9 FGS

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 9.1 Avge yttrande till läns-
styrelsen

FGS 4 §
första
stycket

STARK

Lagen (2014:320) om färdigställandeskydd

SBN 10 LFS

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 10.1 Prövning av behov och
beslut i frågan om färdig-
ställandeskydd behövs eller
inte för vissa åtgärder som
anges i lagen

LFS 3 § BLOV
BISP
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Miljöverksamheten

Miljöbalkens område – Allmänna hänsynsregler,
miljökonsekvensbeskrivningar, skydd av områden

SBN 11 MB 2, 6-7 kap

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 11.1 Besluta i tillsynsärende
gällande tillämpningen av de
allmänna hänsyns-reglerna

MB 2 kap.
2-9 §§,
26 kap.

M-insp

SBN 11.2 Avge yttrande till
verksamhetsutövare inför
eller i samrådsskedet om
miljökonsekvensbeskrivning

MB 6 kap.
4 §

M-insp

SBN 11.3 Avge yttrande till
länsstyrelsen med anledning
av utökat samråd om
betydande miljöpåverkan

MB 6 kap.
5 §

M-insp

SBN 11.4 Avge yttrande över miljö-
konsekvensbeskrivning som
inte kungörs tillsammans
med ansökan i ett mål eller
ärende

MB 6 kap.
8 §,
FMKB 12 §

M-insp

SBN 11.5 Besluta i ärenden om till-
stånd enligt föreskrifter i
vattenskyddsföreskrifter
som kommunen har
meddelat eller om dispens
från sådana vattenskydds-
föreskrifter, om det finns
särskilda skäl för det

MB 7 kap.
22 § första
resp andra
styckena

M-insp

SBN 11.6 Besluta om undantag (till-
stånd eller dispens) från
vattenskyddsföreskrifter
som länsstyrelsen har
meddelat i den mån
länsstyrelsen överlåtit sådan
beslutanderätt på nämnden

MB 7 kap.
22 § tredje
stycket första
meningen

M-insp

SBN 11.7 Besluta i anmälningsärende
om åtgärd inom vatten-
skyddsområde som
länsstyrelsen överlåtit på
kommunen

MB 7 kap.
22 § tredje
stycket andra
meningen

M-insp

SBN 11.8 Besluta i tillsynsärende
gällande områden eller djur-
eller växtart över vilka
kommunen har tillsyn enligt
7 kap. miljöbalken

MTF 2 kap.
9 §

M-insp
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Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

SBN 12 MB 9 kap

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 12.1 Avge yttrande till
länsstyrelse eller mark-
och miljödomstol i den
s.k. kompletterings-
remissen vid prövning av
ansökan om miljöfarlig
verksamhet

MB 19 kap. 4 §,
FMH 9 §, resp
MB 22 kap. 4 och 10 §§

M-insp

SBN 12.2 Avge yttrande till
länsstyrelsen i anmäl-
ningsärende angående
mindre ändring av till-
ståndspliktig verksamhet

FMH 3, 22, 26 §§ M-insp

SBN 12.3 Besluta i ärende om
tillstånd att inrätta av-
loppsanordning med
ansluten vattentoalett.

FMH 13 §
första stycket 1

M-insp

SBN 12.4 Besluta i ärende om
tillstånd att ansluta
vattentoalett till befintlig
avloppsanordning

FMH 13 §
första stycket 2

M-insp

SBN 12.5 Besluta i ärende om
tillstånd att inrätta annan
avloppsanordning än
sådan till vilken vatten-
toalett är ansluten inom
de delar av kommunen
där tillstånd krävs enligt
kommunens lokala
föreskrifter

FMH 13 § fjärde stycket,
lokala hälsoskydds-
föreskrifter; Lokala
vattenskyddsföreskrifter

M-insp

SBN 12.6 Förordna att ett tillstånd
om miljöfarlig
verksamhet ska gälla
även om det överklagas

MB 19 kap. 5 § punkt
och 22 kap. 28 §

M-insp

SBN 12.7 Besluta i ärende om
anmälan för att inrätta
annan avloppsanordning
än som kräver tillstånd

FMB 13 § andra stycket M-insp

SBN 12.8 Besluta i ärende om
anmälan om ändring av
sådana avloppsanord-
ningar som avses i 13 §
FMH

FMH 14 § M-insp

SBN 12.9 Besluta i ärende om
tillstånd till värmepumps-
anläggning för utvinning
av värme ur mark, yt-
vatten eller grundvatten
där tillstånd krävs enligt
kommunens lokala före-
skrifter

FMH 17 § första stycket
andra meningen, lokala
hälsoskyddsföreskrifter

M-insp
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SBN 12.10 Besluta i ärende om
anmälan för att inrätta en
värmepumpsanläggning
för utvinning av värme ur
mark, ytvatten eller
grundvatten

FMH 17 § första stycket
första meningen

M-insp

SBN 12.11 Besluta i ärende om
anmälan om gödselstad
eller annan upplagsplats
för djurspillning inom
område med detaljplan
eller, om kommunen så
föreskrivit, annat
tätbebyggt område

FMH 37 §, lokala
hälsoskyddsföreskrifter

M-insp

SBN 12.12 Besluta i ärende om
anmälan om att driva
eller arrangera viss
verksamhet enligt 38 §
FMH

FMH 38 § M-insp

SBN 12.13 Besluta i ärende om
tillstånd att hålla vissa
djur inom område med
detaljplan eller områdes-
bestämmelser där
tillstånd krävs enligt
kommunens lokala
föreskrifter

FMH 39 §, lokala
hälsoskyddsföreskrifter

M-insp

SBN 12.14 Besluta i ärende om
tillstånd eller anmälan för
att inrätta annan toalett än
vattentoalett där tillstånd
eller anmälan krävs enligt
kommunens lokala
föreskrifter

FMH 40 §
första stycket
3, lokala hälsoskydds-
föreskrifter

M-insp

SBN 12.15 Besluta i ärende om
tillstånd eller anmälan för
att sprida naturligt gödsel,
slam eller annan orenlig-
het inom eller intill om-
råde med detaljplan där
tillstånd eller anmälan
krävs enligt kommunens
lokala föreskrifter

MB 9 kap. 12 §,
FMH 40 § första stycket
2, lokala hälsoskydds-
föreskrifter

M-insp

SBN 12.16 Besluta i ärende om till-
stånd eller anmälan för att
ordna ett upplag inom
vissa områden för att
skydda ytvattentäkter och
enskilda grundvatten-
täkter där tillstånd eller
anmälan krävs enligt
kommunens lokala
föreskrifter

MB 9 kap. 12 §,
FMH 40 § första stycket
5, lokala hälsoskydds-
föreskrifter

M-insp

SBN 12.17 Besluta om dispens från
vad som gäller enligt
kommunens lokala före-
skrifter för att skydda

Lokala hälsoskydds-
föreskrifter

MC
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människors hälsa och
miljön, om det är uppen-
bart att risk för olägen-
heter från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt inte
föreligger

SBN 12.18 Besluta i tillsynsärende
gällande badvatten

SFS 2008:218
HVMFS 2012:14

M-insp

Verksamheter som orsakar miljöskador

SBN 13 MB 10 kap

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 13.1 Besluta i tillsynsärende
angående avhjälpande av
föroreningsskada

M-insp

SBN 13.2 Besluta i tillsynsärende
angående avhjälpande av
allvarlig miljöskada

MTF 3 kap.
31 § 2-3,
MB 10 kap.
14 §,
FAM
18-21 §§

MC

SBN 13.3 Besluta i anmälningsärende
om avhjälpandeåtgärd med
anledning av en förorenings-
skada, när åtgärden kan
medföra ökad risk för
spridning eller exponering
av föroreningarna

FMH 28 § M-insp

Vattenverksamhet

SBN 14 MB 11 kap

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 14.1 Yttrande till länsstyrelsen i
ärende om anmälan av
vattenverksamhet eller till
länsstyrelse eller mark- och
miljödomstol i ärende om
tillstånd för markavvattning

MB 11 kap.
9a-b, 13 §§,
FVV 21 §

MC

Jordbruk och annan verksamhet

SBN 15 MB 12 kap

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar
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SBN 15.1 Besluta avge yttrande i
ärende om anmälan för
samråd enligt 12 kap. 6 §
MB

MB 12 kap.
6 §

M-insp

Verksamheter som orsakar miljöskador

SBN 16 MB 10 kap

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 16.1 Besluta avge yttrande i
ärende om dispens från
förbud att sprida kemiska
och biologiska bekämp-
ningsmedel över skogsmark

MB 14 kap.
9 § tredje
stycket

MC

SBN 16.2 Besluta i ärende om tillstånd
för yrkesmässig spridning av
bekämpningsmedel inom ett
vattenskyddsområde eller i
tomtmark för flerfamiljshus,
på gårdar till förskolor och
skolor eller allmänna lek-
platser samt vid planerings-
och anläggningsarbeten

2 kap. 40 §
SFS
2014:425

M-insp

SBN 16.3 Besluta i ärende om anmälan
om spridning av bekämp-
ningsmedel på banvall,
idrottsanläggning, och om-
råden större än 1000 m2 där
allmänheten får färdas fritt
med undantag för åkermark

2 kap. 41 §
SFS
2014:425

M-insp

SBN 16.4 Besluta i ärende om undan-
tag från informationsplikten
för den som avser att sprida
bekämpningsmedel på om-
råden där allmänheten får
färdas fritt

2 kap. 45 §
SFS
2014:425

MC

SBN 16.5 Besluta i tillsynsärende om
skydd mot mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor

NFS 2017:5 M-insp

SBN 16.6 Besluta i anmälnings- och
tillsynsärende om anlägg-
ningar som innehåller
fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen

Förord-
ningen
(2007:846)
om
fluorerade
växthusgaser
och ozon-
nedbrytande
ämnen

M-insp

SBN 16.7 Besluta i ärende om anmälan
om åtgärd för att avlägsna

18 §
förordningen

M-insp
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PCB-produkter i byggnader
och anläggningar

(2007:19)
om PCB m.

SBN 16.8 Besluta i ärende om tillsyn
över kemiska produkter och
biotekniska organismer i
övrigt där nämnden ansvarar
för tillsynen

MTF 2 kap.
19 § 5-9,
2 kap. 31 §
5-6 och
2 kap.
32-33 §§

M-insp

Avfall och producentansvar

SBN 17 MB 15 kap

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 17.1 Besluta i ärende om
dispens/tillstånd att själv
kompostera eller på annat
sätt återvinna eller bort-
skaffa avfall

MB 15 kap.
18 § tredje
och fjärde
styckena

M-insp

SBN 17.2 Besluta i ärende om
dispens/tillstånd för
kompostering i grupp- och
flerbostadsbebyggelse,
förskolor, skolor etc.

M-insp

SBN 17.3 Besluta om ärende om
anmälan om kompostering
eller annan
återvinning/annat
bortskaffande om annat
avfall än trädgårdsavfall

AF 45 § M-insp

Tillsyn

SBN 18 MB 26 kap

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 18.1 Besluta om att lämna
ärendet utan åtgärd, om
föreläggan-den eller förbud
utan vite i ärenden som
nämnden ansvarar för

MB 26 kap.
9 §

M-insp

SBN 18.2 Beslut att förena före-
läggande och förbud med
(fast) vite upp till 20 000 kr
för respektive adressat i
varje enskilt ärende

Besluta att förena
föreläggande och förbud
med (fast) vite över 20 000
kr men högst 50 000 kr för

MB 26 kap.
9, 14 §§

M-insp
MC
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respektive adressat i varje
enskilt ärende

SBN 18.3 Beslut att förena före-
läggande eller förbud med
löpande vite om högst
20 000 kr per överträdelse
eller med 20 000 kr per
månad som föreläggandet
eller förbudet inte åtlyds

MB 26 kap.
9, 14 §§

M-insp
MC

SBN 18.4 Besluta att ålägga tidigare
ägare eller nyttjanderätts-
havare att lämna uppgift om
ny ägares eller nyttjande-
rättshavares namn och
adress

MB 26 kap.
13 §

M-insp

SBN 18.5 Besluta att sända före-
läggande eller förbud, som
meddelats mot någon i
egenskap av ägare m.m. till
inskrivningsmyndigheten för
anteckning i inskrivnings-
registret

MB 26 kap.
15 §

M-insp

SBN 18.6 Besluta att begära att den
som bedriver verksamhet
som kan befaras medföra
olägenhet för människors
hälsa eller påverka miljön
ska lämna förslag till
kontrollprogram eller
förbättrande åtgärder

MB 26 kap.
19 § tredje
stycket

M-insp

SBN 18.7 Besluta att förelägga den
som bedriver verksamhet
eller vidtar åtgärd att lämna
de uppgifter och handlingar
som behövs för tillsynen

MB 26 kap.
21 §

M-insp

SBN 18.8 Besluta att förelägga den
som bedriver verksamhet
eller vidtar åtgärd eller som
upplåter byggnad för
bostäder eller allmänt
ändamål, att utföra sådana
undersökningar av verksam-
heten och dess verkningar
som behövs för tillsynen

MB 26 kap.
22 §

M-insp

SBN 18.9 Besluta att föreskriva att
undersökning av verksamhet
och dess verksamhet i stället
ska utföras av någon annan
och utse någon att göra
sådan undersökning, om
kostnaden för undersök-
ningen inte överstiger 5 000
kronor

MB 26 kap.
22 § första
stycket

M-insp

SBN 18.10 Besluta om att förena beslut
om undersökning med för-
bud att överlåta berörd

MB 26 kap.
22 § tredje
stycket

M-insp
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fastighet eller egendom till
dess undersökningen är
slutförd

SBN 18.11 Bestämma att beslut i
tillsynsärende ska gälla
omedelbart även om det
överklagas

MB 26 kap.
26 §

M-insp

Tillstånds giltighet, omprövning

SBN 19 MB 24 kap

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 19.1 Besluta att på ansökan av
tillståndshavare upphäva
eller ändra bestämmelser
och villkor i ett delegations-
beslut

24 kap. 8 §
MB

M-insp

Avgifter

SBN 20 MB 27 kap

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 20.1 Besluta om att påföra avgift
för prövning och tillsyn
enligt kommunens taxa om
avgifter inom miljöbalkens
tillämpningsområde

MB 27 kap.
1 §,
Kommunens
taxa

M-insp

SBN 20.2 Besluta om nedsättning av
avgift eller efterskänkande
av avgift i enskilda fall
enligt vad som föreskrivs i
kommunens taxa

Kommunens
taxa

MC

SBN 20.3 Bestämma att beslut om
avgift ska gälla omedelbart
även om det överklagas

FAPT 9 kap.
5 §

M-insp

SBN 20.4 Besluta om indexjustering Kommunens
taxa

MC

Tillträde

SBN 21 MB 28 kap

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 21.1 Besluta att begära polishjälp
för att få tillträde till fastig-
heter, byggnader, andra

MB 28 kap.
1 och 8 §§

M-insp
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anläggningar samt transport-
medel för att myndighetens
uppgifter ska kunna utföras

Miljösanktioner

SBN 22 MB 30 kap

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 22.1 Besluta om miljösanktions-
avgift upp till 5 000 kr

MB 30 kap.
3 §

M-insp Miljösanktions-
avgift som
beslutats på
delegation ska
särskilt
redovisas för
nämnden.

Livsmedelsområdet

SBN 23 Livsmedelslagen LL
(2006:804) och
Livsmedelsförordning
en LF (2006:813)

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 23.1 Beslut att meddela före-
lägganden och förbud utan
vite som behövs för efter-
levnaden av livsmedels-
lagen, lagen om animaliska
biprodukter och de före-
skrifter som meddelats med
stöd av lagarna, de EU och
EG - bestämmelser som
kompletteras av lagen samt
de beslut som meddelats
med stöd EU och EG-
bestämmelserna

LL 22 § M-insp Vitesärenden
som beslutats
på delegation
ska särskilt
redovisas för
nämnden

SBN 23.2 Beslut att förena förel-
äggande och förbud med
(fast) vite upp till 20 000 kr
för respektive adressat i
varje enskilt ärende

Besluta att förena
föreläggande och förbud
med (fast) vite över 20 000
kr men högst 50 000 kr för
respektive adressat i varje
enskilt ärende

LL 23 §
Viteslagen
(1985:206)

M-insp
MC

Vitesärenden
som beslutats
på delegation
ska särskilt
redovisas för
nämnden

SBN 23.3 Besluta att förena före-
läggande eller förbud med
löpande vite om högst

LL 23 §§
4 §

M-insp
MC

Vitesärenden
som beslutats
på delegation
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20 000 kr per överträdelse
eller om 20 000 kr per
månad som föreläggandet
eller förbudet inte åtlyds

Viteslagen
(1985:206)

ska särskilt
redovisas för
nämnden

SBN 23.4 Beslut avseende registrering
av livsmedelsanläggning.

LF 23 §
(2006:813)

M-insp

SBN 23.5 Besluta att ta hand om en
vara samt – om förutsätt-
ningar för det föreligger – att
låta förstöra varan på
ägarens bekostnad

LL 24 §
första och
andra
styckena,
LF 34 §

M-insp
MC

SBN 23.6 Besluta att, om det inte finns
särskilda skäl för något
annat, på ägarens bekostnad
låta förstöra vara eller varor
som omfattas av ett förbud
enligt föreskrifter meddelade
med stöd av 6 § 6 LL

LL 24 §
tredje
stycket,
LF 34 §

M-insp
MC

SBN 23.7 Besluta om att begära hjälp
av Polismyndigheten för
utövande av livsmedels-
kontrollen eller verkställig-
het av beslut, om förutsätt-
ningar för sådan begäran
föreligger

LL 27 § M-insp

SBN 23.8 Besluta att förordna att ett
beslut ska gälla omedelbart
även om det överklagas

LL 33 § M-insp

SBN 23.9 Besluta om rättelse på egen
bekostnad om någon inte
fullgör sina skyldigheter
enligt lagen, de föreskrifter
och beslut som har medd-
elats med stöd av lagen, de
EU eller EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen
eller de beslut som har
meddelats med stöd av EU
eller EG-bestämmelserna

LL 26 § M-insp

Åtgärderna från de
behöriga myndigheternas
sida och sanktioner

SBN 23.10 Besluta om att varor ska
behandlas, att märkning
ändras, eller att korrigerande
information ska förmedlas
till konsumenterna

(EU)
2017/625
Art 138 2 c

M-insp

SBN 23.11 Besluta om att begränsa eller
förbjuda att varor släpps ut
på marknaden, förflyttas,
förs in i unionen eller
exporteras samt förbjuda att
de återsänds till den avsänd-
ande medlemsstaten eller
beordra att de återsänds till

(EU)
2017/625
Art 138 2 d

M-insp
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den avsändande medlems-
staten

SBN 23.12 Besluta att aktören ska öka
egenkontrollernas frekvens

(EU)
2017/625
Art 138 2 e

M-insp

SBN 23.13 Besluta att varor dras till-
baka, återkallas, bortskaffas
och destrueras, och i till-
ämpliga fall tillåta att
varorna används för andra
ändamål än de som de
ursprungligen var avsedda
för

(EU)
2017/625
Art 138 2 g

M-insp

SBN 23.14 Besluta att hela eller delar av
den berörda aktörens
företag, eller dess anlägg-
ningar, installationer eller
andra lokaler, isoleras eller
stängs under en lämplig
tidsperiod

(EU)
2017/625
Art 138 2 h

M-insp

SBN 23.15 Besluta att beordra att hela
eller delar av den berörda
aktörens verksamhet och, i
förekommande fall, de
webbplatser som aktören
driver eller använder, läggs
ner under en lämplig
tidsperiod

(EU)
2017/625
Art 138 2 i

M-insp

SBN 23.16 Besluta om sanktionsavgift
inom nämndens kontroll-
område

LL 30 c och
LF
39 a –39 g

M-insp

SBN 23.17 Besluta om skyldighet för
den som är sysselsatt med
livsmedelsverksamhet att
genomgå läkarundersökning
om det behövs av livs-
medelshygieniska skäl

LF 8 § M-insp

Livsmedelsområdet

SBN 24 Förordningen
(2006:1166) om
avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel
och vissa jordbruks-
produkter (FAOKL)

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 24.1 Besluta om risk- och
erfarenhetsklassificering
av livsmedelsföretag
samt om årlig kontroll-
avgift

FAOKL
3-6 §§
Kommu
nens
taxa

M-insp
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SBN 24.2 Besluta om att sätta ned
eller efterskänka avgiften

FAOKL
10 §
Kommunen
s taxa

M-insp

SBN 24.3 Besluta om avgift för
offentlig kontroll som utförs
efter klagomål och som är
nödvändig för att undersöka
den påstådda bristen

FAOKL
11 §

M-insp

SBN 24.4 Besluta om avgift för
offentlig kontroll som ur-
sprungligen inte var plane-
rad och blivit nödvändig
efter det att bristande efter-
levnad påvisats

FAOKL
11 a §

M-insp

SBN 24.5 Besluta om att minska
beloppet för avgiften under
de förutsättningar som anges
i artikel 79.3 i (EU)
2017/625

FAOKL
12 a § 1 st

M-insp

SBN 24.6 Besluta om att avgift i ett
enskilt fall inte ska tas ut om
beloppet är så lågt att ett
uttag skulle vara oekonom-
iskt med hänsyn till kost-
naderna för uttaget och de
totala förväntade inkom-
sterna från avgiften

FAOKL
12 a § 2 st

M-insp

SBN 24.7 Besluta om avgift för
registrering

FAOKL
13-14 §§

M-insp

SBN 24.8 Besluta om indexreglering
av avgift för tillsyn

Kommunens
taxa

MC

Livsmedelsområdet

SBN 25 Förordningen
(2006:812) om
offentlig kontroll av
livsmedel som
importeras från ett
tredje land

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 25.1 Besluta om avgift för
importkontroll

12 §
Förordning
2006:812

M-insp
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Livsmedelsområdet

SBN 26 Lagen (2006:805) om
foder och animaliska
biprodukter (LFAB)

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 26.1 Beslut att meddela förelägg-
anden och förbud utan vite
som behövs för efterlev-
naden av lagen, de före-
skrifter som meddelats med
stöd av lagen, de EU- och
EG-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen samt de
beslut som meddelats med
stöd EU och EG bestäm-
melserna

LFAB 23 §
FFAB 12 §

M-insp

SBN 26.2 Beslut att förena före-
läggande och förbud med
(fast) vite upp till 20 000 kr
för respektive adressat i
varje enskilt ärende

Besluta att förena
föreläggande och förbud
med (fast) vite över 20 000
kr men högst 50 000 kr för
respektive adressat i varje
enskilt ärende

LFAB 24 §
Viteslagen

M-insp
MC

SBN 26.3 Besluta att förena före-
läggande eller förbud med
löpande vite om högst
20 000 kr per överträdelse
eller med 20 000 kr per
månad som föreläggandet
eller förbudet inte åtlyds

LFAB 24 §
Viteslagen

M-insp
MC

SBN 26.4 Besluta att ta hand om en
vara samt – om förutsätt-
ningar för det föreligger – att
låta förstöra varan på
ägarens bekostnad

LFAB 25 § M-insp
MC

SBN 26.5 Besluta om att begära hjälp
av Polismyndigheten för
utövande av kontrollen eller
verkställighet av beslut, om
förutsättningar för sådan
begäran föreligger

LFAB 27 § M-insp

SBN 26.6 Besluta om sanktionsavgift
ska betalas av den som
påbörjar en verksamhet som
är registreringspliktig utan
att någon anmälan om
registrering har gjorts, eller
brister när det gäller att
uppfylla krav på journal-

LFAB
30a – 30e §§

M-insp
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föring eller annan dokumen-
tation

SBN 26.7 Besluta att förordna att ett
beslut ska gälla omedelbart
även om det överklagas

LFAB 33 § M-insp

Livsmedelsområdet

SBN 27 Förordningen
(2006:1165) om
avgifter för offentlig
kontroll av foder och
animaliska
bioprodukter

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 27.1 Besluta om risk- och er-
farenhetsklassificering av
foderföretagare och före-
tagare som befattar sig med
animaliska biprodukter samt
beslut om årlig kontrollav-
gift

FAOKF
3-6 §§
Kommunens
taxa

M-insp

SBN 27.2 Besluta om att sätta ned eller
efterskänka avgiften

FAOKF
11 §
Kommunens
taxa

M-insp

SBN 27.3 Besluta om avgift för
kostnader för offentlig
kontroll som utförs efter
klagomål och som är nöd-
vändig för att undersöka den
påstådda bristen

FAOKF
12 § 1 st

M-insp

SBN 27.4 Besluta om avgift för
offentlig kontroll som
ursprungligen inte var
planerad och som blivit
nödvändig efter det att
bristande efterlevnad
påvisats.

(EU)
2017/625 art
79.2 c

FAOKF
12 § 2 st

M-insp

SBN 27.5 Besluta, i enlighet med
artikel 79.4 (EU) 2017/625,
att avgift inte ska tas ut i ett
enskilt fall om beloppet är så
lågt att ett uttag skulle vara
oekonomiskt med hänsyn till
kostnaderna för uttaget och
de totala förväntade in-
komsterna från avgiften

FAOKF
13 a §

M-insp
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Livsmedelsområdet

SBN 28 Livsmedelsverkets
föreskrifter om
dricksvatten (LIVSFS
2017:2)

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 28.1 Besluta om fastställande av
program för faroanalys
enligt 2 c § samt under-
sökningsprogram och dess
parametrar, provtagnings-
punkter och frekvensen av
normal respektive utvidgad
undersökning

12 § SLVFS
2001:30,
omtryck
LIVSFS
2017:2

M-insp

Ärenden gällande alkohollagen (2010:1622), AL

SBN 29 Serveringstillstånd

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 29.1 Beslut om tillfälligt
serveringstillstånd för
trafikservering

AL 8 kap.
1 §

ATH

SBN 29.2 Beslut om tillfälligt
serveringstillstånd till
allmänheten

AL 8 kap.
2 §

ATH

SBN 29.3 Beslut om tillfälligt
serveringstillstånd till slutna
sällskap

AL 8 kap.
2 §

ATH

SBN 29.4 Beslut om tillfälligt
serveringstillstånd för
provsmakning (avser
partihandlare)

AL 8 kap.
6 § 2 p.

ATH

SBN 29.5 Beslut om tillfälligt
serveringstillstånd för
provsmakning (avser
gårdsproducent)

AL 8 kap.
7 §

ATH

SBN 29.6 Beslut om pausservering av
starköl, vin och annan jäst
alkoholdryck

AL 8 kap.
15§§

ATH

SBN 29.7 Beslut gällande ett serve-
ringstillstånds fortsatta
giltighet för dödsbo eller
förvaltare

AL 9 kap.
12 §

ATH

SBN 29.8 Beslut om att begränsa till-
ståndets giltighet till viss tid

AL 8 kap.
2 §

ATH

SBN 29.9 Beslut att godkänna stadig-
varande eller tillfällig änd-

AL 8 kap.
2, 14, 19 §§

ATH
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ring i befintligt serverings-
tillstånd

SBN 29.10 Beslut om tillstånd för
gemensamt serverings-
utrymme

AL 8 kap.
14 § 2 st

ATH

SBN 29.11 Beslut om stadigvarande
serviceringstillstånd för
cateringverksamhet (avser
slutna sällskap)

AL 8 kap.
4 §

ATH

SBN 29.12 Beslut om godkännande av
lokal för catering

AL 8 kap.
4 §

ATH

SBN 29.13 Beslut om särskilt tillstånd
för provsmakning (avser
gårdsproducent)

AL 8 kap.
7 §
Lag
(2019:345)

ATH

SBN 29.14 Beslut om tillfälligt
serveringstillstånd i
avvaktan på nämndens
beslut om stadigvarande
serveringstillstånd i ärenden
som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av
större vikt

AL 8 kap.
2 §

ATH

Ärenden gällande alkohollagen (2010:1622), AL

SBN 30 Tillsyn

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 30.1 Beslut om utlämnande av
uppgift till annan tillsyns-
myndighet

AL 9 kap.
8 §

ATH

SBN 30.2 Beslut om begäran av hand-
räckning av polis med
särskilda befogenheter enligt
polislagen

AL 9 kap.
9 §

ATH

SBN 30.3 Beslut om utlämnande av
uppgifter gällande för-
säljning av teknisk sprit och
alkoholhaltiga preparat

AL 9 kap.
10 §

ATH

SBN 30.4 Beslut om tillfällig ned-
sättning eller efterskänkande
av avgift

AL 8 kap.
10 §

MC

SBN 30.5 Beslut om handläggning av
ansökan med förtur

AL 9 kap.
12 §

ATH

SBN 30.6 Beslut att avskriva
tillsynsärende utan åtgärd

ATH
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Ärenden gällande alkohollagen (2010:1622), AL

SBN 31 Administrativa
sanktioner

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 31.1 Beslut om att meddela en
tillståndshavare en erinran

AL 9 kap.
17 §

ATH

SBN 31.2 Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd då till-
ståndet inte längre utnyttjas
eller på tillståndshavarens
egen begäran

AL 9 kap.
18 §

ATH

Ärenden gällande lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter, LTLP

SBN 32 LTLP

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 32.1 Beslut om att genomföra
kontrollköp

LTLP 22a § MC

SBN 32.2 Beslut om att lämna ut
uppgifter av betydelse för
tillsyn av detaljhandel med
tobaksvaror till polis-
myndigheten

LTLP 23a § MC

SBN 32.3 Beslut om begäran av hand-
räckning av polis med sär-
skilda befogenheter enligt
polislagen

LTLP 23b § MC

SBN 32.4 Beslut att förlänga handlägg-
ningstiden med högst fyra
månader när detta är nöd-
vändigt av utredningsskäl

4 kap. 1 §
förordning
(2019:233)
om tobak
och liknande
produkter

ATH

SBN 32.5 Beslut om tillstånd till för-
säljning av tobaksvaror

LTLP 5 kap. ATH

SBN 32.6 Beslut om att avslå ansökan
om tillstånd till försäljning
av tobaksvaror

LTLP 5 kap. SBN/SBN ORDF

SBN 32.7 Beslut om återkallelse av
tillstånd till försäljning av
tobaksvaror då tillståndet
inte längre nyttjas eller på
tillståndsinnehavarens egen
begäran

LTLP 7 kap.
10 §

ATH

SBN 32.8 Beslut om återkallelse av
tillstånd till försäljning av

LTLP 7 kap
10 §

SBN/SBN ORDF
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tobaksvaror som följd av
tillsyn

SBN 32.9 Beslut med anledning av
anmälan om förändrad
verksamhet när tillstånds-
havare avlidit eller fått för-
valtare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken med uppdrag
som omfattar rörelsen

LTLP 5 kap.
8 §

ATH

SBN 32.10 Beslut om tillstånd till
försäljning av tobaksvaror
efter ansökan från konkurs-
förvaltare

LTLP 5 kap.
9 §

ATH

SBN 32.11 Beslut om begäran av upp-
lysningar, handlingar,
varuprover och liknande
som behövs för myndig-
hetens tillsyn

LTLP 7 kap.
17 §

ATH

SBN 32.12 Beslut om förelägganden
och förbud

LTLP 7 kap
9 – 13 §§
samt 7 kap.
15 §

SBN/SBN ORDF

SBN 32.13 Beslut om att sätta ut vite i
samband med beslut om
förelägganden eller förbud

LTLP 7 kap.
9 §

SBN/SBN ORDF

SBN 32.14 Beslut om tillfällig ned-
sättning eller befrielse från
avgift

LTLP 8 kap.
1 och 2 §§

MC

SBN 32.15 Beslut att avskriva
tillsynsärende utan åtgärd

LTLP 7 kap.
9, 12 §§

ATH

SBN 32.16 Beslut att godkänna ändring
i befintligt tillstånd.

ATH

Ärenden gällande lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel

SBN 33 Lagen om handel
med vissa receptfria
läkemedel 21a §

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 33.1 Beslut om att genomföra
kontrollköp i detaljhandel
med vissa receptfria läke-
medel

Lag om
handel med
vissas
receptfria
läkemedel
21a §

MC



Mörbylånga kommun
Datum
2022-06-13

Dnr

SBN 2022/000048
EDP Vision 2022-917

Sida

41(43)

Vissa övriga ärenden

SBN 34 Vissa övriga ärenden

Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar

SBN 34.1 Avge yttrande till polis-
myndigheten om tillfällig
försäljning, spridning av
flygblad, propaganda och
reklam, störande nattarbete
offentliga tillställningar

Ordningslag
(1993:1617)
Lokala
ordningsföre
skrifter
länsstyrelsen

M-insp

SBN 34.2 Avge yttrande till läns-
styrelsen i ärende rörande
bidrag för åtgärder och
andra åtgärder i bostäder

M-insp

SBN 34.3 Avge yttrande till läns-
styrelse i ärende om tillstånd
för att inrätta hem för vård
och boende som drivs av en
enskild eller sammanslut-
ning

M-insp

SBN 34.4 Avge yttrande till polis-
myndighet i ärende om
allmänna sammankomster,
offentliga tillställningar,
bullrande verksamheter och
liknande verksamheter

M-insp

SBN 34.5 Avge yttrande till polis-
myndighet i ärende om
tillstånd till hotell- och
pensionatsrörelse

M-insp

SBN 34.6 Besluta att begära upp-
lysningar eller handlingar
som behövs för sådan tillsyn
enligt strålskyddslagen som
nämnden ansvarar för

SSL 31 §
SSF 16 §

M-insp

SBN 34.7 Besluta i ärende om solarier
inom nämndens ansvars-
område med anledning av
anmälan av verksamhet i
vilken solarium upplåts till
allmänheten i övrigt

SSL 32 §
SSF 16 §
SSMFS
8 och 13 §§
2008:36

M-insp

SBN 34.8 Besluta att förena före-
läggande och förbud enligt
strålskyddslagen med vite
om högst 10 000 kronor

SSL 34 § M-insp

SBN 34.9 Besluta att ta ut avgift för
tillsynsärende enligt strål-
skyddslagstiftningen

SSF 16 a §,
Kommunens
taxa

M-insp
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Förkortningar

I denna delegationsordning används följande förkortningar:

AF Avfallsförordningen SFS (2020:614)

AnlL Anläggningslagen (1973:1149)
AL Alkohollagen (2010:1622)

BAB Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574)

BBR Boverkets byggregler (BFS 2011:6)

DF Delgivningsförordningen (2011:154)

DL Delgivningslagen (2010:1932)

EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29

april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livs- medel av

animaliskt ursprung

EG 854/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29

april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genom-

förandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung

avsedda att användas som livsmedel

EG 882/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29

april 2004 om offentlig kontroll av produkter av efterlevnaden av

foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur-

hälsa och djurskydd

FAM Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador

FAOKF Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder

och animaliska biprodukter

FAOKL Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livs-

medel

FAPT Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt

miljöbalken

FBL Fastighetsbildningslagen (1790:988)

FFAB Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

FGS Förordningen om gaturenhållning och skyltning (1998:929)

FL Förvaltningslagen (1986:223)

FMH Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

FMKB Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

FMSA Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
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FOS Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

FVV Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

H 14

HVMFS2012:14

Hissar och andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om

badvatten

KL Kommunallag (1991:900)

LFAB Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

LFS Lagen om färdigställandeskydd (2014:320)

LIVSFS 2009:5 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om

livsmedelshygien, i lydelse enligt LIVSFS 2009:5

LivsL Livsmedelslagen (2006:804)

LGS Lagen om gaturenhållning och skyltning (1998:814)

LL Ledningsrättslagen (1973:1144)

LLR Lagen om lägenhetsregister (2006:378)

LMF Livsmedelsförordningen (2006:813)

MB Miljöbalken (1998:808)

MPF Miljöprövningsförordningen (2013:251)

MTF Miljötillsynsförordningen (2011:13)

NFS 2003:24

NFS 2017:5

Naturvårdsverkets föreskrifter 2017:5 om skydd mot mark- och

vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

OVK 2 Funktionskontroll av ventilation mm (BFS 2011:16)

PBF Plan- och byggförordningen (2011:338)

PBL

SFS 2008:218

Plan- och bygglagen (2010:900)

Badvattenförordning (2008:218)

SFS 2014:425 Förordning om bekämpningsmedel

SLV-DK Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten

SNFS 1997:2 Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2 om spridning av

kemiska bekämpningsmedel

SSF Strålskyddsförordningen (1988:293)

SSL Strålskyddslagen (1988:220)

SSMFS 2008:36 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier,

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105)


