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Delegering Samhällsbyggnadsnämnden
Delegeringsordningen är en förteckning över de beslut som samhällsbyggnadsnämnden 
med stöd av 6 kap 37 - 39 § § kommunallagen (2017:725) (KL), delegerar till utskott, en 
ledamot, en ersättare eller till anställd i kommunen. 

Allmänt om delegering
Delegering innebär att nämnden överlåter självständig beslutanderätt, d.v.s. att nämnden 
ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på 
samma sätt som om nämnden själv fattat dem. Beslut som fattas av en tjänsteman utan 
delegering i ett ärende saknar laga verkan, d.v.s. det beslutet gäller inte.

Bestämmelser kring delegering
Beslutanderätten får enligt 6 kap. 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Hit hör 
t.ex.:
- riktlinjer, intentioner, ramar och system för budget och budgetuppföljning
- fastställande av nämndens budget 
- åtgärder p.g.a. budgetavvikelser som påverkar totalramen för nämndens budget 
- fastställande av förslag till ekonomiskt bokslut och verksamhetsberättelse 
- åtgärder med anledning av revisionsanmärkning 

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 
beslut av nämnden 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 nämnden. 
5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Rätt att besluta 
Delegeringsordningen innehåller de ärenden där nämnden har delegerat beslutanderätten 
till nämndens arbetsutskott (AU), enskild ledamot eller anställd hos kommunen. Om en 
ärendetyp inte finns med i delegeringsordningen innebär det att beslut i ärendet fattas av 
nämnden. 

Delegat i delegeringsordningen anges i lägsta nivå. För tjänstemannadelegat innebär detta 
att en överordnad tjänsteman även kan fatta beslut i alla ärenden som är delegerade till 
lägre tjänsteman. Arbetsutskottet har rätt att fatta beslut i samtliga ärenden som är 
delegerade till tjänstemän. Om inget annat anges omfattar delegeringen både bifall och 
avslag samt i de fall det är aktuellt upphörande av insatsen (det krävs då att det framgår av 
beslutet att insatsen kan komma att upphöra om det inte längre finns ett behov). 
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Rätt att fatta beslut på delegering innebär inte att delegaten är skyldig att fatta beslut. Om 
delegaten anser ärendet svårbedömt eller av annan orsak inte vill besluta i ärendet kan det 
överlämnas till närmaste chef eller till arbetsutskottet för beslut. 

Tjänstemän kan inte fatta beslut gemensamt. Endast en tjänsteman kan vara delegat i ett 
beslut. Det går inte heller att delegera till en grupp bestående av anställda och 
förtroendevalda att gemensamt fatta beslut, s.k. blandad delegering. 

Vidaredelegering
Nämnden kan genom beslut ge förvaltningschef/kontorchef rätt att vidaredelegera sin 
beslutanderätt till annan anställd. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegering ska 
anmälas till förvaltningschefen/kontorschef. Någon uttrycklig skyldighet för 
förvaltningschefen eller delegaten att vidareanmäla besluten till nämnden finns inte, men 
nämnden kan sätta upp sådana krav som villkor för att godkänna vidaredelegering. 

Vidaredelegerad beslutanderätt kan återkallas av såväl nämnden som av 
förvaltningschefen/kontorschef. Dessa kan även föregripa ett beslut genom att agera i 
ärendet och överta beslutsfattandet. I delegeringsordningen bör ersättare för delegat vid 
t.ex. sjukdom och semester utses. 

Ersättare för ordinarie delegat
Om delegaten inte är i tjänst på grund av t.ex. sjukdom eller semester får ersättare överta 
beslutanderätten av ordinarie delegat. Om ersättare, vikarie eller ställföreträdande inte 
finns tillhanda och beslutet inte kan dröja ska ärendet avgöras av delegatens närmsta chef. 
Om även denna är frånvarande och ärendet är brådskande ska kontorschefen fatta beslut. 

Delegering till ordförande eller ledamot i brådskande ärenden 
I KL finns en generellt utformad möjlighet till delegering när ett beslut behöver fattas 
snabbt. En nämnd/styrelse får enligt 6 kap. 39 § KL uppdra åt ordförande eller en annan 
ledamot i nämnden/styrelsen att besluta i ärenden som är så brådskande att 
nämndens/styrelsens avgörande inte kan avvaktas. Det rör sig alltså här om ärenden som 
absolut måste avgöras. Ärenden som avgjorts med stöd av 6 kap. 39 § KL ska anmälas vid 
nämndens/styrelsens nästa sammanträde.

Anmälan av delegeringsbeslut 
Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag 
enligt 37 § ska anmälas till den, 6 kap 40 § KL. Beslut som inte anmäls ska protokollföras 
särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. Anmälan innebär dock 
inte att nämnden omprövar eller fastställer beslutet. Delegeringsbeslut kan redovisas 
muntligt eller skriftligt i nämnden.
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Överklagan av beslut
Om ett beslut går den enskilde emot ska motivering framgå av beslutet. Samtidigt som 
beslutet delges ska den enskilde informeras om överklagan kan ske och i så fall hur detta 
ska göras.

Överklagan enligt förvaltningslagen
Flertalet av de kommunala beslut som grundas på förvaltningslagen samt olika 
speciallagstiftningar, ex skollag, socialtjänstlag, plan- och bygglag, överklagas genom 
förvaltningsbesvär. I respektive lag, anges vilka beslut som kan överklagas och hur.

När man överklagar ett beslut så riktar man sitt överklagande till förvaltningsrätten, men 
lämnar det till den ansvarige på kommunen. Vem som är ansvarig på kommunen står på 
det beslut man tidigare fått. Anledningen är att de ansvariga på kommunen - det kan vara 
en nämnd, ett utskott eller en tjänsteman - först ska göra en bedömning om ärendet ska 
omprövas eller inte samt om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om kommunen 
kommer fram till att beslutet inte ska omprövas där, så skickas det vidare till 
förvaltningsrätten.

Följande upplysning ska lämnas tillsammans med beslutet som kan överklagas enligt 
förvaltningslagen till förvaltningsrätten:

 

Överklagandet ska lämnas eller skickas till:

Hylte kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in 
senast inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Tala om vilket 
beslut som överklagas (uppge t ex datum och diarienummer); ange ditt namn 
och person- eller organisationsnummer; adress och telefonnummer; samt 
vilken ändring du vill ha i beslutet. Har överklagandet kommit i rätt tid 
kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om 
samhällsbyggnadsnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har 
begärt.

Överklagandet måste skrivas under!
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När förvaltningsrätten tar upp en överklagan prövar de om lagen har följts på ett riktigt sätt 
när beslutet fattades. Antingen kan förvaltningsrätten komma fram till att allt har gått rätt 
till och att beslutet fortsätter gälla, i så fall kvarstår beslutet. Eller så bedömer de att 
beslutet är fel och att det inte ska gälla. Förvaltningsrätten kan då fatta ett nytt beslut och 
bestämmer därmed vad som ska gälla istället.

Laglighetsprövning
Vid laglighetsprövning prövas överklagandet av förvaltningsrätten. Laglighetsprövning 
(tidigare kallat kommunalbesvär) är ett överklagande enligt 13 kap KL. Enligt denna har 
varje medlem i svenska kommuner rätt att överklaga kommunens beslut.

Förvaltningsrätten tar ställning till följande prövningsgrunder (13 kap KL): 

 Beslutet har inte tagits i enlighet med lagen.
 Beslutet handlar om något som inte är en angelägenhet för kommunen. 
 Beslutet överskrider kommunens befogenheter. 
 Beslutet strider mot annan lag eller författning. 

Om förvaltningsrätten beslutar bifalla överklagandet så upphävs det beslut som tagits. 
Prövningen innebär en prövning av lagligheten och inte av lämpligheten i beslutet. 
Förvaltningsrätten kan alltså inte ändra innehållet i det beslut som tagits. Upphävs beslutet 
behandlas ärendet på nytt av kommunen. 

Översyn av delegeringsordningen
Dokumentet ska ses över regelbundet när förändringar sker i verksamheten. Vid varje ny 
mandatperiod ska delegeringsordningen ses över och beslutas om på nytt. 

För beslut som kan prövas genom laglighetsprövning till förvaltningsrätten 
behövs ingen upplysning om hur man överklagar lämnas. Beslut som har 
delegeringsanmälts till samhällsbyggnadsnämnden kan överklagas senast 
tre veckor efter att nämndens protokoll har anslagits på kommunens 
officiella anslagstavla. 

Överklaganden enligt laglighetsprövning skickas till: 

Förvaltningsrätten i Göteborg 
Box 53197
400 15 Göteborg
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Aktuella lagrum och förkortningar 

AL Alkohollag (2010:1622)
AB Allmänna bestämmelser
AnlL Anläggningslag (1973:1149)

Ark
AVF

Arkivlag (1990:782)
Avfallsförordning (2011:927)

BF Bilskrotningsförordning (2007:186)
BBR Boverkets byggregler
BFS
DF
DL

Boverkets författningssamling (1993:57 med ändringar)
Delgivningsförordningen (2011:154)
Delgivningslagen (2010:1932)

EG 178/2002 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om 
allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande 
av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om 
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 
844/2004

EG 852/2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 844/2004 av den 29 
april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för 
genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt 
ursprung avsedda att användas som livsmedel, EUT L 139, 30.4.2004, 
s. 206 (Celex 32004R0844)
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om 
livsmedelshygien

EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om 
fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt 
ursprung

EG 854/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om 
fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig 
kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas 
som livsmedel

EG 882/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om 
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av 
foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa 
och djurskydd

EG 1774/2002 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 177472002 om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel

FBL Fastighetsbildningslag (1970:988)
FAM Förordning om allvarliga miljöskador (2007:667)

Förordning om anmälan för samråd (1998:904)
FAOKF Förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska 

biprodukter (2006:1165)
FAOKL Förordning om avgift för offentlig kontroll av livsmedel (2006:1166)
FAPT Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

(1998:940 med ändringar införda t o m förordning 2002:240)
FBE
FBM
FDA

Förordning om brandfarliga och explosiva varor (2010:1075)
Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
Förordning (2001:512) om deponering av avfall
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FFAB Förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
FFVO Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och 

ozonnedbrytande ämnen
FFF Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (1982:198)
FHRL Förordning om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:929)
Hissförordningen Förordning om kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar 

(1999:371)
FMJ Förordning om miljöhänsyn i jordbruket (1998:915)
FMKB Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)
FM Förordning om miljöriskområden (1998:930)
FMSA Förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259)
FMHS Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
FOS Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
FUGMO Förordning om utsättning av genetiskt modifierade organismer i 

miljön (2002:1086)
FVV Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
FÖMV Förordning om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter (2004:989)
FÄA Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna 

råd om karenstider vid hantering av fiskvara från odlad fisk som 
behandlats med läkemedel m.m. (SLV FS 1997:25, omtryck LIVSFS 
2004:13), H 66

FL Förvaltningslagen (2017:900)
Jordbrukets föreskrifter (2004:62) angående dispens för 
gödselspridning

KF
KL

Kommunfullmäktige
Kommunallagen (2017:725)

LAV Lag om allmänna vattentjänster (2006:412)
LBAB Lag om bostadsanpassningsbidrag m.m. (1992:1574 och 2000:527)
LBE Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)
LED Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader
LFAB Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
LFF Lag om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129)
LFS Lag om färdigställandeskydd (2014:227)
LHRL Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)

Lag om hotell- och pensionatrörelse (1966:742)
Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
(2006:1570)

LOU
LSMO

Lagen om offentlig upphandling (SFS 1992:1428)
Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

LL Ledningsrättslag (1973:1144)
LMF Livsmedelsförordning (2006:813)
LML Livsmedelslag (2006:804)
SLVFS 2001:30 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30 med 

ändringar införda t o m 2003:44), H 90
LIVSFS 2005:20 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 

2005:20), H 15
LIVSFS 2005:21

LokhsF

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
(LIVSFS 2005:21), H 4

Lokala föreskrifter till skydd mot olägenheter för människors hälsa
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LokOrdF
och miljön för Hylte kommun KF §76 juni/20

Lokala ordningsföreskrifter KF § 66/07
LokRenhF
Lotterilagen

Lokala renhållningsföreskrifter KF § 76 juni /20
Lotterilag (1994:1000 med ändringar införda t o m 2005:306)

MB Miljöbalk (1998:808)
MPF Miljöprövningsförordning (2013:251)
MTF Miljötillsynsförordning (2011:13)
NFS 2006:9 Naturvårdsverkets författningssamling (2006:9)
NFS 2003:24 Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och

vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor

NFS 2017:5 Föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering 
av brandfarliga vätskor och spilloljor

OL Ordningslag (1993:1617)
OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
PBL Plan- och bygglag (2010:900)
PBF
RadonF

Plan- och byggförordningen (2011:338)
Förordningen om bidrag till åtgärder mot radon i småhus (2018:158)

SvL Skogsvårdslag (1979:429)
SoF Socialtjänstförordning (2001:937)
SLVSF 1995:19 Statens livsmedelsverks kungörelse om ändring i verkets 

tillämpningskungörelse till förordning om tillämpning av 1970 års 
överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga 
livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP), 
(SLVFS 1980:6; ny lydelse SLVFS 1995:19)

SLVFS 1998:39 Statens livsmedelsverks kungörelse med föreskrifter om tillsyn vid 
handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 
(SLVFS 1998:39, J 66)

SSF Strålskyddsförordningen (1988:293)
SSL Strålskyddslagen 2018:396
SSMFS 2008:36 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier, SSMFS 2008:36
Tobakslagen Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
TraF Trafikförordning (1998:1276)
TF
VitesL

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Lagen (1985:206) om viten

VVFS Vägverkets författningssamling (1999:176)
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Delegatlista

Delegat Ersättare

Arbetsutskottet -
Personalutskott -
Ordförande 1. förste vice ordförande 2. andra vice ordförande
Kommunchef 1. utsedd ersättare 
Kontorschef                                             1. utsedd ersättare, 2. kommunchef
Enhetschef 1. utsedd ersättare, 2. kommunchef
Ekonomichef 1. utsedd ersättare, 2. kommunchef
Kanslichef 1. utsedd ersättare, 2. kommunchef
Arkivhandläggare 1. utsedd ersättare, 2. kanslichef
Jurist                       1. kanslichef
Personalchef 1. utsedd ersättare, 2. kommunchef
HR-strateg                       1. utsedd ersättare, 2. personalchef
Förhandlingsansvarig                       1. utsedd ersättare, 2. personalchef 
Upphandlingsansvarig                              1. utsedd ersättare, 2. kanslichef

Enhetschefer på samhällsbyggnadskontoret:
Gatu- och parkchef 1. Utsedd ersättare, 2. kontorschef
Kostchef 1. Utsedd ersättare, 2. kontorschef
Bygg- och miljöchef 1. Utsedd ersättare, 2. kontorschef
VA/renhållningschef 1. Utsedd ersättare, 2. kontorschef

Handläggare på samhällsbyggnadskontoret:
Bygglovshandläggare 1. Bygg- och miljöchef, 2.kontorschef
GIS-samordnare/ingenjör 1. Bygg- och miljöchef, 2. kontorschef 
Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 1. Bygg- och miljöchef, 2. kontorschef
Naturvårdsutvecklare 1. Bygg- och miljöchef, 2. kontorschef
Mätningsingenjör 1. Bygg- och miljöchef, 2. kontorschef
Planarkitekt 1. Bygg- och miljöchef, 2. kontorschef
Plan- och byggadministratör 1. Bygg- och miljöchef, 2. kontorschef 
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Delegeringsbeslut

Delegerat beslut Lagrum Delegat Anmärkning
    1 Allmänt

1.1. 1
.
1

Beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande 
inte kan avvaktas

6 kap. 39 § 
KL

Ordförande

1.2. 1
.
2

Deltagande i kurser, konferenser och 
dylikt för ledamöter och ersättare i 
nämnden och dess arbetsutskott.

Ordförande

1.3. 1
.
3

Avslag på begäran om att få ta del av 
allmän handling om den enskilde 
begär ett skriftligt beslut

Jurist 
Kontorschef

Kommunchef 
informeras
Gäller även 
utlämnade med 
förbehåll

1.4. 1
.
4

Yttra sig i kontorets/nämndens ställe 
i ärenden som inte är av principiell 
betydelse eller där ställningstagande 
kan grundas på nämndens policy 
uttryckt i måldokument, tillämpad 
praxis eller på annat sätt. 

Kontorschef Ordförande 
informeras

1.5. 1
.
5

Yttranden till myndighet i 
överklagandeärenden där 
ursprungsbeslutet har tagits av 
delegat

Kontorschef

1.6. 1
.
6

Yttranden enligt plan- och 
bygglagen, bortsett från Hylte 
kommuns översiktsplan inkl. 
tillhörande tillägg

PBL Arbetsutskott

1.7. 1
.
7

Beslut om omprövning/ändring av 
beslut.

37 – 39 § § 
FL

Lägsta 
beslutsnivå i 
ursprungs-
beslutet.

Delegat som fattat 
ursprungsbeslut 
eller motsvarande 
befattning

1.8. 1
.
8

Beslut om att överklaga annan 
myndighets beslut

43 § FL Ordförande

1.9. 1
.
9

Pröva om överklagande har kommit 
in i rätt tid

45 § FL Ansvarig 
handläggare

1.10. 1
.
1
0

Avvisa överklagande som kommit in 
försent

45 § FL Jurist

1.11a Rätt att utse externa ombud att föra 
nämndens talan inför domstol och 

Kommunchef
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andra myndigheter
1.11b Rätt att utse övriga ombud att föra 

nämndens talan inför domstol och 
andra myndigheter

Enhetschef

  1.12 Utse personuppgiftssamordnare Kontorschef
  1.13 Beslut om att gallra handlingar, som 

inte är definierade i 
dokumenthanteringsplanen

10 § ArkivL Arkiv-
handläggare

  1.14 Beslut om mindre ändringar av 
dokumenthanteringsplanen

Arkivhandlägga
re

T.ex. byte av digital 
eller fysisk 
förvaringsplats, 
leveransfrist eller 
mindre 
redaktionella 
ändringar

  1.15 Utse arkivansvarig och 
arkivredogörare 

ArkivL Kontorschef 

  1.16 Begära polishandräckning Enhetschef
Miljö- och 
hälsoskyddsinsp
ektör

2 Ekonomi
2.1 Besluta om att fördela attesträtt och 

ersättarskap
Kontorschef

2.2 Omdisponering mellan verksamheter 
i detaljbudgeten

Arbetsutskott

2.3 Omdisponering mellan verksamheter 
inom ett ansvarsområde

Enhetschef

2.4 Bokföringsmässiga avskrivningar av 
fodringar till ett maximalt belopp på 
30 000 kr i varje enskild fodring

Ekonomichef

2,5 Överlåtelse handkassa Kontorschef Nya handkassor tas 
av nämnden

2.6 Tecknande av hyresavtal Arbetsutskott
2.7 Fördelning av raminvestering inom 

nämndens/styrelsens 
verksamhetsområde. Upp till 
100 000 kr Över 100 000 kr

Kontorschef Redovisas i 
samband med 
delårsbokslut och 
årsbokslut

2.8 Enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige: i enskilda 
ärenden besluta att sätta ned eller 
efterskänka avgift  

Enhetschef Varje enhetschef 
beslutar inom sitt 
ansvarsområde, 
annars kontorschef

3 Personal 
Chefer vars 
anställning ska 
avslutas i Hylte 
kommun, genom 
egen uppsägning 
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eller pension, får 
indragen 
delegation under 
uppsägningstiden 
gällande 
lönesättning, 
lönetillägg och 
ingående av 
anställningsavtal

3.1 Anställa enhetschefer Kontorschef
3.2 Anställa personal inom enhet Enhetschef
3.3 Tillfälligt utöka tjänstgöringsgraden Närmaste chef
3.4 Besluta om avstängning Kontorschef Efter dialog med 

personalchef
3.5 Besluta om disciplinåtgärd Kontorschef Efter dialog med 

personalchef
3.6 Besluta om uppsägning på 

arbetsgivarens initiativ
Kontorschef

3.7 Besluta om uppsägning på 
arbetstagarens initiativ

Närmaste chef

3.8 Besluta om avsked Personalutskott
3.9 Lönesättning Närmsta chef
3.10 Besluta om löneförskott Personalchef
3.11 Besluta om ledighet på över 6 

månader som inte är lagstadgad
Kontorschef

3.12 Besluta om ledighet på under 6 
månader som inte är lagstadgad

Närmaste chef

3.13 Besluta om lagstadgad ledighet Närmaste chef T.ex. Studier, vård 
av närstående, vård 
av barn, ledighet för 
politiska uppdrag

3.14 Besluta om bibehållen lön eller del 
av lön vid studier enligt AB

Kontorschef

3.15 Besluta om bibehållen lön eller del 
av lön vid ledighet för fackliga 
förtroendeuppdrag enligt LFF

6-7 § § LFF HR-strateg

3.16 Bedömande av bisysslor 7 – 7c § § 
LOA, AB

Personalchef

3.17 Samverkan och fackliga 
förhandlingar

Närmaste chef Enligt 
samverkansavtal
Ersättare 1: 
Kontorschef
Ersättare 2: 
Personalchef
Ersättare 3: 
Förhandlingsansvar
ig

3.18 På kommunens vägnar besluta att 
anta kollektivavtal från centrala 
parter i frågor som rör förhållandet 

Personalutskott
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mellan arbetsgivare och 
arbetstagare

3.19 Teckna lokala kollektivavtal Personalutskott
3.20 Besluta om avgångsförmåner/-

vederlag upp till 6 månadslöner
Personalchef

3.21 Besluta om avgångsförmåner/-
vederlag över 6 månadslöner

Personalutskott

3.22 Förhandla på kommunens vägnar 
enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt utom vad gäller 12 
-14 § och 38 § lagen om 
medbestämmande i arbetslivet 
inom andra nämnders arbetsområde

Personalchef, 
Förhandlings-
ansvarig

Förhandlingar 
utanför 
samverkansavtal

4 Upphandling Lagstöd Delegat Anmärkning

4.1 Anskaffningsbeslut vid beslut om 
ny upphandling

Upp till tröskelvärdet för 
direktupphandling enligt gällande 
lagstiftning

Från tröskelvärdet för 
direktupphandling enligt gällande 
lagstiftning

Enhetschef/
Kontorschef

Kontorschef

När upphandlingen 
görs med stöd av 
Upphandling och 
Inköp skickas 
anskaffningsbeslute
t in till 
Upphandling och 
Inköp

Skickas in till 
Upphandling och 
Inköp

4.2 Antagande av 
upphandlingsdokument –
inköp/upphandling av varor, 
tjänster och entreprenader till ett 
belopp om högst tröskelvärdet för 
direktupphandling enligt gällande 
lagstiftning per inköp/upphandling
 

LOU Enhetschef/kont
orschef

Övriga delar i 
upphandlingsförfara
ndet räknas som 
verkställighet av 
delegat

4.3 Antagande av förfrågningsunderlag 
–inköp/upphandling av varor, 
tjänster och entreprenader till ett 
upphandlingsbelopp från 
tröskelvärdet för direktupphandling 
enligt gällande lagstiftning

LOU Upphandlings-
ansvarig

Övriga delar i 
upphandlingsförfara
ndet räknas som 
verkställighet av 
delegat

 4.4 Antagande av 
upphandlingsdokument – 
inköp/upphandling av varor, 
tjänster och entreprenader till ett 
upphandlingsbelopp över 
tröskelvärdet 

LOU Upphandlings-
ansvarig

Övriga delar i 
upphandlingsförfara
ndet räknas som 
verkställighet av 
delegat

4.5 Underteckna fullmakt till extern LOU Upphandlings-
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part att genomföra upphandling för 
kommunen 

ansvarig

4.6 Avbrytande av upphandling 

Upp till tröskelvärdet för 
direktupphandling enligt gällande 
lagstiftning

Från tröskelvärdet för 
direktupphandling enligt gällande 
lagstiftning

LOU
Enhetschef
Kontorschef
Processledare 
Upphandling/ 
Inköp 

Upphandlingsan
svarig

4.7 Anskaffningsbeslut vid beslut om 
ny upphandling till ett 
upphandlingsbelopp under 
tröskelvärdet för direktupphandling 
enligt gällande lagstiftning

Anskaffningsbeslut vid beslut om 
ny upphandling till ett 
upphandlingsbelopp över 
tröskelvärdet för direktupphandling 
enligt gällande lagstiftning

LUK Kontorschef

Kontorschef

När upphandlingen 
görs med stöd av 
Upphandling och 
Inköp skickas 
anskaffningsbeslute
t in om beloppet 
understiger 
tröskelvärdet för 
direktupphandling 
enligt gällande 
lagstiftning

Skickas in till 
Upphandling och 
Inköp om beloppet 
överstiger 
tröskelvärdet för 
direktupphandling 
enligt gällande 
lagstiftning

4.8 Antagande av 
upphandlingsdokument – 
inköp/upphandling av varor, 
tjänster och entreprenader till ett 
upphandlingsbelopp under 
tröskelvärdet för direktupphandling 
enligt gällande lagstiftning

LUK Kontorschef/ 
Upphandlings-
ansvarig

Övriga delar i 
upphandlingsförfara
ndet räknas som 
verkställighet av 
delegat

4.9 Antagande av 
upphandlingsdokument – 
inköp/upphandlingsbelopp över 
tröskelvärdet för direktupphandling 
enligt gällande lagstiftning

LUK Upphandlings-
ansvarig

Övriga delar i 
upphandlingsförfara
ndet räknas som 
verkställighet av 
delegat

4.10 Underteckna fullmakt till extern 
part att genomföra upphandling för 
kommunen 

LUK Upphandlings-
ansvarig

4.11 Avbrytande av upphandling LUK Upphandlings-
ansvarig

4.12 Anskaffningsbeslut vid beslut om 
ny upphandling

LUF Kontorschef Kopia skickas in till 
Upphandling och 
Inköp
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4.13 Antagande av 
upphandlingsdokument – 
inköp/upphandling av varor, 
tjänster och entreprenader till ett 
upphandlingsbelopp under 
tröskelvärdet för direktupphandling 
enligt gällande lagstiftning

LUF Kontorschef Övriga delar i 
upphandlingsförfara
ndet räknas som 
verkställighet av 
delegat.

Kopia skickas till 
Upphandling och 
Inköp.

4.14 Antagande av 
upphandlingsdokument – 
inköp/upphandling av varor, 
tjänster och entreprenader till ett 
upphandlingsbelopp över 
tröskelvärdet för direktupphandling 
enligt gällande lagstiftning

LUF Kontorschef Övriga delar i 
upphandlingsförfara
ndet räknas som 
verkställighet av 
delegat.

Kopia skickas till 
Upphandling och 
Inköp.

4.15 Underteckna fullmakt till extern 
part att genomföra upphandling för 
kommunen

LUF Kontorschef Kopia skickas till 
Upphandling och 
Inköp

4.16 Avbrytande av upphandling LUF Kontorschef Kopia skickas till 
Upphandling och 
Inköp

Plan- och byggområden

5 Planbesked och 
planeringsbesked och andra 
planärenden

Lagrum

5.1 Begära planbesked hos kommunstyrelsen 5 kap Arbetsutskott
5.2 Beslut i ärenden om planbesked, när beslutet är 

förenligt med gällande översiktsplan
5 kap. 2 § PBL Arbetsutskott

5.3 Beslut om överenskommelse med sökanden att 
planbesked får lämnas senare än inom fyra månader 
från begäran om sådant besked

5 kap. 4 § PBL Arbetsutskott

5.4 Begäran om planeringsbesked 5 kap. 10 a § PBL Arbetsutskott
5.5 Beslut om huruvida genomförandet av en detaljplan 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 5 kap 11 a § andra 
stycket PBL

Bygg- och 
miljöchef, 
Naturvårdsutvec
klare

6 Bygglov, rivningslov och marklov 
m.m.
Beslut under handläggningen och vid 
överklagande av beslut
 

Lagrum

6.1 Föreläggande om att avhjälpa brist i ansökan om lov, 
förhandsbesked eller anmälan

9 kap. 22 § första 
stycket PBL
9 kap 46 § PBL

Bygglovs-
handläggare
Plan- och bygg-
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administratör
6.2 Avvisning av ansökan eller anmälan när 

föreläggande om komplettering inte åtlytts
9 kap. 22 § andra 
stycket PBL
9 kap 46 PBL

Bygglovs-
handläggare
Plan- och bygg-
administratör

6.3 Begäran om att en ansökan om lov, förhandsbesked 
eller anmälan och andra sådana handlingar som avses 
i 9 kap. 21 § PBL ska vara utförda så att de är 
lämpliga för arkivering

6 kap. 9 § PBF Bygglovs-
handläggare
Plan- och bygg-
administratör

6.4 Beslut om att avvisa för sent inkommit överklagande 13 kap. 16 § 
första och andra 
stycket  PBL
45 § första stycket 
andra meningen 
FVL

Bygglovs-
handläggare
Plan- och bygg-
administratör

6.5 Besluta om bygglov vid erinran från grannar 5 kap 11 och 35 § 
§ och 9 kap 25 § 
PBL 

Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt 

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

9 kap 2 § första 
stycket 1 och 2 
PBL, 9 kap 30-32 
a § PBL

Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt

6.7 Nybyggnad inom detaljplan av en- och tvåbostadshus 
som inte hänför sig till rad- eller kedjehus, inom 
ramen för de villkor som bestämts i bindande 
förhandsbesked

9 kap 2 § första 
stycket 1 och 2 
PBL, 9 kap 30-32 
a § PBL

Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt

6.8 Besluta om bygglov för annan ändring av en byggnad 
än tillbyggnad, om ändringen innebär att: byggnaden 
helt eller delvis tas i anspråk för väsentligen annat 
ändamål än det som byggnaden senast har använts 
för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats 
till

9 kap 2 § första 
stycket 3a) PBL

Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt

6.9 Besluta om bygglov för det i byggnaden inreds någon 
ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för 
handel, hantverk eller industri

9 kap 2 § första 
stycket 3b) PBL

Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt

6.10 Besluta om bygglov för byggnaden Byter färg, 
fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra 
åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre 
utseende

9 kap 2 § första 
stycket 3c) 

Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt

6.11 Ärende om att i område av värdefull miljö underhålla 
ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som 
avses i 8 kap. 13 § PBL i den utsträckning som 
framgår av detaljplan eller områdesbestämmelser 

9 kap 8 § första 
stycket 2b) PBL

Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt

6.12 Nybyggnad eller västenlig ändring av upplag eller 
materialgårdar (p.2) fasta cisterner (p.4), samt murar 
och plank (p.7) samt transformatorstationer (p. 10)

9 kap 8 § första 
stycket p. 1 PBL 
samt 6 kap 1-2 § § 
PBF

Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt

6.13 Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller 
ljusanordningar

9 kap 8 § första 
stycket 1 PBL 
samt 6 kap 3-4 § § 
PBF

Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt
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6.14 Beslut om rivningslov som inte avser en byggnad 
eller en byggnadsdel som bör bevaras på grund av 
byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässig eller konstnärliga värde 

9 kap 34 § § PBL Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt

6.15 Beslut om marklov 9 kap 35 § PBL Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt

6.16 Beslut om prövning av åtgärd som inte kräver lov 9 kap 14 § PBL Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt

6.17 Beslut om förhandsbesked 9 kap 17 § PBL Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt

6.18 Beslut om villkorsbesked 9 kap 19 § PBL Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt

6.19 Beslut om anståndsförklaring 9 kap. 28 § PBL Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt

6.20 Beslut om förlängning av handläggningstiden för 
ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan

9 kap 27 § tredje 
stycket PBL
6 kap 7 § PBF

Bygglovs-
handläggare, 
Plan- och bygg-
administratör

6.21 Beslut om tidsbegränsat bygglov 9 kap 33 § PBL
9 kap 33 a § PBL

Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt

6.22 Beslut om förlängning av tidsbegränsat bygglov 9 kap 33 § andra 
stycket PBL
9 kap 33 a § andra 
stycket § PBL

Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt

6.23 Beslut om att avslå en ansökan om lov eller ge 
negativt förhandsbesked i de fall det är uppenbart att 
åtgärden eller åtgärderna som avses inte kan medges

9 kap. 17 § PBL
9 kap. 30 § PBL
9 kap. 31 § PBL
9 kap. 33–33 a § § 
PBL
9 kap. 34 § PBL
9 kap. 35 § PBL

Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt

6.24 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

9 kap. 42 a § 
andra meningen  
PBL

Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt

Anmälan, genomförandet av åtgärder m.m. 10 kap PBL 
m.m.

6.25 Bevilja liten avvikelse från detaljplan 9 kap 30, 31 b-d § 
§ PBL

Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt

6.26 Bevilja bygglov med villkor att planbeslut vinner 
laga kraft

9 kap 36 § PBL Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt

6.27 Beslut om föreläggande vid ofullständiga 
ansökningshandlingar samt avvisa ansökan om 
bristerna inte avhjälpts inom viss tid eller avgöra 
ärendet i befintligt skick

9 kap 22 § PBL Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt
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6.28 Bevilja dispens för strandskydd 7 kap 18 § MB Bygglovs-
handläggare, 
Planarkitekt

6.29 Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att 
slutbesked lämnats 

10 kap 4 § PBL Bygglovs-
handläggare

6.30 Beslut att utse ny kontrollansvarig 10 kap 13 § PBL Bygglovs-
handläggare

6.31 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap 14 § 
inte behövs något tekniskt samråd 

PBL 10 kap 22 § 
första stycket 1

Bygglovs-
handläggare

6.32 Beslut att förelägga byggherren att ge in de 
ytterligare handlingar som behövs för prövning av 
frågan om startbesked 

PBL 10 kap 22 § 
första stycket 2 
PBL

Bygglovs-
handläggare

6.33 Beslut om startbesked 10 kap 23 § PBL Bygglovs-
handläggare

6.34 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon 
kontrollplan 

10 kap 18 § andra 
stycket PBL

Bygglovs-
handläggare

6.35 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller 
rivningsåtgärderna eller för kontrollen

10 kap 29 § PBL Bygglovs-
handläggare

6.36 Beslut om slutbesked respektive beslut om 
interimistiskt slutbesked 

10 kap 34-37 § § 
PBL 

Bygglovs-
handläggare, 
Plan- och bygg-
administratör

6.37 Beslut att ett byggnadsverk får tas i bruk, trots att 
slutbesked inte har getts 

10 kap 4 § PBL Bygglovs-
handläggare

6.38 Bestämma – i kontrollplan 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

3 kap 21 § PBF Bygglovs-
handläggare

6.39 Beslut i ett startbesked att medge mindre avvikelse 
från föreskrifterna i Boverkets byggregler om det 
finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan 
bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon 
avsevärd olägenhet från annan synpunkt

1:21 Boverkets 
byggregler, BFS 
2011:6 med 
ändringar till och 
med BFS 2019:2

Bygg- och 
miljöchef

6.40 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

Avdelning A, 3 § 
Boverkets 
konstruktionsregl
er EKS 11 (BFS 
2011:10) med 
ändringar till och 
med BFS 2019:1

Bygg- och 
miljöchef

Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder 11 kap PBL

6.41 Beslut att det ska planteras på tomten och att befintlig 
växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för 
att uppfylla kraven i 8 kap. 15 § första stycket PBL

8 kap 15 § tredje 
stycket PBL

Bygg- och 
miljöchef, 
Bygglovs-
handläggare

6.42 Beslut om att anmälan inte föranleder vidare åtgärd. 11 kap 5 § PBL Bygg- och 
miljöchef, 
Bygglovs-
handläggare

6.43 Avge ingripandebesked inom ramen för 11 kap 7 § PBL Bygg- och 
miljöchef
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föreskrifterna 11 kap 7 § PBL
6.44 Besluta att begära biträde av polismyndigheten för 

tillträde enligt 11 kap 8 § PBL
11 kap 9 § PBL Bygg- och 

miljöchef

6.45 Beslut om lovföreläggande utan vite 11 kap 17 § PBL Bygglovs-
handläggare

6.46 Förelägga en ägare av byggnadsverk att inom viss tid 
ge synpunkter på övervägt uppdrag åt sakkunnig att 
utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som 
ska betala kostnaderna för uppdraget

11 kap 18 § PBL Bygg- och 
miljöchef

6.47 Beslut om åtgärdsföreläggande, utan vite 11 kap. 19 § PBL Bygglovs-
handläggare

6.48 Beslut om rivningsföreläggande, utan vite 11 kap 21 § PBL Bygglovs-
handläggare

6.49 Beslut om föreläggande för ökad trafiksäkerhet, utan 
vite

11 kap. 22 § PBL
11 kap. 23 § PBL

Bygglovs-
handläggare

6.50 Beslut om föreläggande om anordnande av stängsel 
kring industrianläggning som inte längre används, 
utan vite

11 kap. 24 § 
PBL

Bygglovs-
handläggare

6.51 Beslut om rättelseföreläggande, även föreläggande 
som förenas med förbud mot att åter utföra 
bygglovspliktig åtgärd utan vite

11 kap 2 32 a  § § 
PBL

Bygg- och 
miljöchef, 
Bygglovs-
handläggare

6.52 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd. 
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite 
om maximalt X kr. 

11 kap 33 § PBL
11 kap 37 § PBL

Bygg- och 
miljöchef

6.53 Besluta att utse annan funktionskontrollant 11 kap 34 § PBL Bygg- och 
miljöchef, 
Bygglovs-
handläggare

6.54 Beslut att entlediga kontrollansvarig och utse ny 
kontrollansvarig

11 kap 35 § PBL Bygg- och 
miljöchef, 
Bygglovs-
handläggare

Beslut om ansökan om utdömande av vite 11 kap 37 § 
tredje stycket 
PBL

6.55 Beslut att ansöka om handräckning för tillträde eller 
för genomförande av en åtgärd som avses med ett 
föreläggande som meddelats som stöd av 25 § § PBL

11 kap 39 § PBL Bygg- och 
miljöchef

Avgifter i ärenden enligt PBL samt anslutande 
författningar och föreskrifter

12 kap PBL

6.56 Uttag av avgift i enlighet med kommunens taxa för 
ärenden enligt PBL, inklusive uttag av avgift i 
förskott samt reduktion av avgift vid överskriden 
tidsfrist. 

12 kap 8 § PBL
12 kap 9 § PBL
12 kap 11 § PBL
12 kap 8 a § PBL 

Bygg- och 
miljöchef, 
bygglovshandlä
ggare

7 Hissar och andra motordrivna 
anordningar m.m. 

Plan- och 
bygg-
förordningen 
m.m 

7.1 Förelägga den som äger eller ansvarar för hiss eller 
annan motordriven anordning installerad i ett 
byggnadsverk att se till att anordningen kontrolleras 

8 kap 6 § PBF Bygg- och 
miljöchef
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(särskild besiktning)  
7.1 a 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 byggnadsverket som avses med 
förbudet har brister som kan äventyra säkerheten för 
som uppehåller sig i eller i närheten av 
byggnadsverket (11 kap 33 § 1 PBL).

Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite 
om maximalt X skr.

11 kap 33 § PBL
11 kap 37 § PBL
12 kap 6 § PBL

Bygg- och 
miljöchef

7.2 Beslut om längre besiktningsintervall 
Beslut om anstånd med kontroll 

3 kap 16, 17 § § 
Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd,  
(BFS 2011:12, 
med ändringar 
t.o.m. BFS 2018:2 
– H18, omtryck 
BFS 2018:2) om 
hissar och vissa 
andra motordrivna 
anordningar

Bygg- och 
miljöchef

7.3 Beslut om särskild besiktning av hissar och andra 
motordrivna anordningar

8 kap 6 § och 5 
kap 9 § PBF

Bygg- och 
miljöchef 

7.4 Besluta om användningsförbud för hissar och andra 
motordrivna anordningar, utan vite

5 kap 8-16 § § 
PBF med 
tillhörande 
föreskrifter samt 
11 kap 33 § 1 
PBL

Bygg- och 
miljöchef

7.5 Beslut om föreläggande (utan vite) mot ägare till 
byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga 
om funktionskontroll av ventilationssystem

5 kap 1-7 § § med 
tillhörande 
föreskrifter (samt 
11 kap 19-20 § § 
PBL)

Bygglovs-
handläggare

7.6 Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt för 
funktionskontroll av ventilationssystem 

4 § Boverkets 
förskrifter och 
allmänna råd om 
funktionskontroll 
av 
ventilationssyste
m och 
certifieringar av 
sakkunniga 
funktionskontrolla
nter, BFS 2011:16 
med ändringar 
t.o.m. BFS 
2017:10, OVK 3, 
omtryck BFS 
2017:10 

Bygg- och 
miljöchef
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a.Boverkets föreskrifter 2011:10, omtryck 2015:6, 
om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder (eurokoder)

7.7 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 §

Bygg- och 
miljöchef

7.8 Meddelande om föreläggande (utan vite) som behövs 
enligt 25 § lagen om energideklarationer för att 
byggnadens ägare ska fullgöra sin skyldighet
Att den energideklaration som senast har upprättats 
för byggnaden är tillgänglig på väl synlig plats 
enligt vad som anges i 13 § i lagen

13 och 25 § § 
LED

Bygg- och 
miljöchef

8 Adressändring
 

8.1 Adress sättning 2 kap 1 § KL Mätnings-
ingenjör, GIS-
ingenjör, Plan- 
och bygg-
administratör. 

9 Lagen (2006:378) om 
lägenhetsregister, LOL

9.1 Beslut om att fastställa belägenhetsadress 10 § LOL Mätnings-
ingenjör, GIS-
ingenjör, Plan- 
och bygg-
administratör.

9.2 Beslut om att fastställa lägenhetsnummer 11 § LOL Mätnings-
ingenjör, GIS-
ingenjör, Plan- 
och bygg-
administratör.

10 Bostadanpassningsbidrag

10.1 Besluta om bostadsanpassningsbidrag (BAB), med 
en begränsning upp till 5 prisbasbelopp
Anmärkning: Redovisas 1 gång/halvår
Anmärkning: Beslut om avslag över 2 pbb tas av 
samhällsbyggnadsnämnden

LBAB Plan- och 
bygglovsadmini
stratör, 
Bygglovs-
handläggare 

10.2 Besluta om bostadsanpassningsbidrag (BAB), över 5 
prisbasbelopp
Anmärkning: Beslut om avslag över 2 pbb tas av 
samhällsbyggnadsnämnden

LBAB Kontorschef

10.3 Beslut om avslag för ärenden under 2 pbb Plan- och 
bygglovsadmini
stratör, 
Bygglovs-
handläggare 



25

11 Mark och exploatering
11.1 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan 
om förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan 
fastighetsbildning sker

4 kap 25 FBL Bygg- och 
miljöchef, 
administratör,
Planarkitekt

11.2 Besluta att ansöka om lantmäteriförrättning 4, 5, 10 – 12 kap 
FBL

Bygg- och 
miljöchef, 
administratör,
Planarkitekt

11.3 Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för 
att mark och vatten ska kunna användas på ett 
ändamålsenligt sätt

5 kap 3 § tredje 
stycket FBL

Bygg- och 
miljöchef, 
administratör,
Planarkitekt

11.4 Försälja tomter för villabebyggelse enligt av 
kommunfullmäktige fastställd taxa

Bygg- och 
miljöchef, 
administratör,
Planarkitekt

11.5 Utarrendera kommunens mark för under en tid om 
fem år

Plan- och bygg 
administratör,
Planarkitekt

11.6 Utsträcka, nedsätta, döda, sammanföra, relaxera och 
postponera inteckningar samt utbyta pantbrev, liksom 
andra därmed jämförliga åtgärder

Plan- och bygg 
administratör,
Planarkitekt

11.7 Avge yttrande enligt lagen om allmän 
kameraövervakning

Plan- och bygg 
administratör,
Planarkitekt

11.8 Besluta att ansöka om fastighetsbestämning 14 kap 1a § första 
stycket 4-7 FBL

Plan- och bygg 
administratör,
Planarkitekt

11.9 Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning

15 kap 11 § FBL Plan- och bygg 
administratör,
Planarkitekt

b.Anläggningslagen (1973:1149)
11.10 Besluta att upplåta mark för kollektivtrafik-, 

elförsörjning- eller fiberanläggningar
Mätnings-
ingenjör, 
Planarkitekt

11.11 Besluta att begära förrättning AL 18 § första 
stycket 3

Mätnings-
ingenjör, 
Planarkitekt

11.12 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan 
om förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan 
gemensamhetsanläggning inrättas

21 § AL Mätnings-
ingenjör, 
Planarkitekt

11.13 Godkännande av beslut eller åtgärd AL 30 § Bygg- och 
miljöchef

c.Ledningsrättslagen (1973:1144)
11.14 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt anföra att frågan om 
förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan 
upplåtelse av ledningsrätt sker

 19 § LL Bygg- och 
miljöchef

11.15 Godkännande av beslut eller åtgärd  28 § LL Bygg- och 
miljöchef

d.Lagen (2014: 227) om färdigställandeskydd 1-4§§
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11.16 Prövning av behov och beslut i frågan om 
färdigställandeskydd behövs eller inte för vissa 
åtgärder enligt lagen 

3 § LFS Bygglovs-
handläggare

Miljö- och 
hälsoskyddsområden

12 Miljöärenden

12.1 Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de 
allmänna hänsynsreglerna

2 kap 2 -9 §§, 
26 kap MB

Miljö- och 
hälsoskyddsins
pektör

12.2 Meddela föreläggande och förbud vid vite. Vite får 
totalt uppgå till högst 50 000 kronor i varje enskilt 
ärende och, om det är fråga om löpande vite, till 
högst 25 000 kronor per överträdelse eller tidsperiod 
som föreläggandet eller förbudet inte följs.

26 kap 14 § MB Bygg- och 
miljöchef

12.3 Ansöka hos kronofogdemyndigheten om 
verkställighet, beloppsgräns 50 000 kronor.

26 kap 17 § 1 
stycket MB

Bygg- och 
miljöchef

12.4 Ansöka hos kronofogdemyndigheten om särskild 
handräckning för att åstadkomma rättelse för gärning.

26 kap 17 § 2 
stycket MB

Bygg- och 
miljöchef

12.5 Ansöka hos mark- och miljödomstol resp. 
förvaltningsrätt om utdömande av vite

21 kap. 1 § tredje 
stycket 8 MB 
resp. 6 § vites-
lagen

Kontorschef,
Ekonomichef

12.6 Förelägga ny ägare eller tomträttshavare att vidta 
åtgärder

26 kap 12 § MB Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

12.7 Besluta att ålägga tidigare ägare eller 
nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares 
eller nyttjanderättshavares namn och adress

26 kap 13 § MB Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

12.8 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som har 
meddelats mot någon i egenskap av ägare till 
fastighet m.m. till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i inskrivningsregistret

26 kap 15 § MB Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

12.9 Besluta att rättelse ska vidtas på den felandes 
bekostnad

26 kap 18 § MB Bygg- och 
miljöchef

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

26 kap 19 § tredje 
stycket MB

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

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

26 kap 21 § MB Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

12.12 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet 
eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för 
bostäder eller allmänt ändamål att utföra sådana 
undersökningar av verksamheten och dess verkningar 

26 kap 22 §, 
första stycket, 
första och andra 
meningen MB

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör
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som behövs för tillsynen
12.13 Besluta att föreskriva att undersökning av 

verksamhet och dess verkningar istället skall utföras 
av någon annan och att utse någon att göra sådan 
undersökning, om kostnaden för undersökningen inte 
överstiger 10 000 kronor

26 kap 22 §, 
första stycket, 
tredje meningen 
MB

Bygg- och 
miljöchef

12.14 Besluta att förena beslut om undersökning med 
förbud att överlåta berörd fastighet eller egendom till 
dess undersökningen är slutförd

26 kap 22 §, 
tredje stycket MB

Bygg- och 
miljöchef

12.15 Bestämma att samhällsbyggnadsnämndens beslut ska 
gälla omedelbart även om det överklagas

26 kap 26 §, MB Bygg- och 
miljöchef

12.16 Besluta att meddela förbud vid vite om högst 10 000 
kr att rubba eller skada mätapparat eller liknande 
utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar

28 kap 1 och 7 § § 
MB

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

12.17 Besluta att betalning av avgifter får verkställas enligt 
utsökningsbalken

FAPT enligt 9 kap 
4 § MB 

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

12.17a Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften 11 § 
Kommunens 
taxa

Bygg- och 
miljöchef, 
Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

12.18 Besluta om att beslut om avgift ska gälla även om det 
överklagas

FAPT enligt 9 kap 
5 § MB

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

12.19 Besluta om återkallande av nämndens föreläggande 
då förelagd åtgärd är vidtagen.

Verksamhetsutv
ecklare, Miljö- 
och 
hälsoskydds-
inspektör

12.20 Delta i samråd om avgränsningen i strategiska 
miljöbedömningar för planer och program.

6 kap 9, 10, 15 § 
§ MB

Bygg- och 
miljöchef, 
Miljö- och 
hälsoskyddsinsp
ektör

12.21 Delta i samråd i fråga om betydande miljöpåverkan 
och i fråga om miljökonsekvensbeskrivningens 
innehåll och utformning, s.k. undersökningssamråd, 
vid specifika miljöbedömningar

6 kap 24 § MB Bygg- och 
miljöchef, 
Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

12.22 Delta i avgränsningssamråd vid en specifik 
miljöbedömning för verksamheter och åtgärder

6 kap 28-30 § § 
MB

Bygg- och 
miljöchef, 
Miljö- och 
hälsoskyddsinsp
ektörer

12.23 Delta i samråd och avge yttrande avseende 
miljöpåverkan vid upprättande av vägplan

14b § väglag Bygg- och 
miljöchef, 
verksamhetsutv
ecklare, Miljö- 
och 
hälsoskydds-
inspektör
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12.24 Avge yttrande till byggnadsnämnd i ärende angående 
bygglov, rivningslov och marklov

Verksamhets-
utvecklare, 
Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

12.25 Avge yttrande till byggnadsnämnd angående 
detaljplan, planprogram och områdesbestämmelser

Verksamhets-
utvecklare, 
Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

12.26 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande 
bidrag för åtgärder och andra åtgärder i bostäder

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

12.27 Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd 
för att inrätta hem för vård och boende som drivs av 
en enskild eller sammanslutning

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

12.28 Ansöka hos kronofogdemyndigheten om 
verkställighet vid en beloppsgräns om högst 50 000 
kronor

26 kap 17 § 1 
stycket MB

Bygg- och 
miljöchef

12.29 Ansöka hos kronofogdemyndigheten om särskild 
handräckning för att åstadkomma rättelse för gärning

26 kap 17 § 2 
stycket MB

Bygg- och 
miljöchef

13 Naturvård

13.1 Besluta i ärende om tillstånd eller dispens från 
föreskrifter som kommunen meddelat för 
vattenskyddsområde.

7 kap 22 § första 
resp. andra 
styckena MB

Bygg- och 
miljöchef

13.2 Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av 
föreskrifter som gäller för områden som omfattas av 
skydd

7 kap MB, 2 kap 
9 § 
miljötillsynsföror
dningen

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

13.3 Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av 
föreskrifter

8 kap MB Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

13.4 Besluta i tillsynsärende angående skötsel av
Jordbruksmark

7,8 och 12 kap 
MB

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

Avge yttrande till skogsvårdsstyrelsen eller 
länsstyrelsen i ärenden om dispens från föreskrifter 
om biotopskydd

5-6 §§ 
förordningen om 
områdesskydd

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

13.5 Avge yttrande till annan kommunal nämnd som 
prövar ärende om dispens från föreskrifter om 
områdesskydd
Anmärkning: i den mån den nämnden själv är tillsynsmyndighet 
men inte svarar för prövningen

Bygg- och 
miljöchef

14 Miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

14.1 Beslut om att låta förstöra föremål av personlig natur 
och låta avliva sällskapsdjur som innehas av 
privatpersoner om det är nödvändigt för att förhindra 
spridning av sjukdom

9 kap 15 § MB Bygg- och 
miljöchef
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14.2 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 
avloppsanordning med ansluten vattentoalett

13 §, första och 
andra stycket 
FMVHS 

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

14.3 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett 
till befintlig avloppsanordning

13 §, första och 
andra stycket 
FMVHS

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

14.4 Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådana 
avlopps-anordningar som avses i 13 § FMH

14 § FMH Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

14.5 Föreskriva i beslut om tillstånd att inrätta 
avloppsanordning som avses i § 13 att anordningen 
inte får tas i bruk förrän den har besiktats och 
godkänts av nämnden

18 § FMVHS Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

14.6 Föreskriva i beslut om tillstånd att inrätta 
värmepumpsanläggning som avses i § 17 att 
anordningen inte får tas i bruk förrän den har 
besiktats och godkänts av nämnden

18 § FMVHS Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

14.7 Föreskriva i beslut om tillstånd att inrätta 
värmepumpsanläggning som avses i § 17 att 
anordningen inte får tas i bruk förrän den har 
besiktats och godkänts av nämnden

18 § FMVHS Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

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

19 kap 5 § 22 kap 
28 § MB

Miljö- och 
hälsoskyddsinsp
ektör

14.9 Hänskjuta anmälan som avses i 21 § till 
Länsstyrelsen

24 § FMVHS Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

14.10 Besluta att anmälan som avses i 27 § första stycket 
inte föranleder någon åtgärd

27 § FMVHS Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

14.11 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 
grundvattentäkt inom område där knapphet på sött 
grundvatten råder eller befaras uppkomma

9 kap 10 § MB Bygg- och 
miljöchef

14.12 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan 
avloppsanordning än till vilken vattentoalett är 
ansluten inom vissa delar av kommunen

13 §, tredje 
stycket FMVHS

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

14.13 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten

17 § FMVHS Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

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

38 § FMH Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

14.15 Besluta i ärende om tillstånd att inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser hålla
- nötkreatur, häst, get, får eller svin
- pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
- orm

39 § FMVHS Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

14.16 Besluta i ärende om tillstånd eller dispens att: sprida 40 och 42 § § Miljö- och 
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visst gödsel, slam eller annan orenlighet inom 
område med detaljplan eller intill sådant område eller 
inom annat tätbebyggt område, inrätta annat slag av 
toalett än vattentoalett, uppföra anläggning eller 
anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten eller 
mark som värmekälla eller värmemagasin inom 
område där yt- eller grundvattentäkt kan förorenas

FMVHS hälsoskydds-
inspektör

14.17 Besluta om dispens från vad som gäller enligt 
kommunens lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön, om det är uppenbart att 
risk för olägenheter från miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger

Lokala 
föreskrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön

Bygg- och 
miljöchef

14.18 Besluta i tillsynsärende om åtgärder för bekämpning 
av ohyra och andra skadedjur

Jmf 9 kap 9 § MB Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

14.19 Besluta i andra tillsynsärenden angående 
hälsoskyddet

MB och 
föreskrifter, 
meddelande med 
stöd av MB

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

14.20 Besluta i tillsynsärenden angående 
avloppsanordningar dimensionerade för högst 25 
personekvivalenter

Jmf 9 kap 7 § MB 
och 12-16 § § 
FMVHS

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

14.21 Besluta i tillsynsärenden angående värmepumpar 17-19 § § 
FMVHS

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

14.22 Besluta i tillsynsärenden angående
a. miljöfarlig verksamhet som i bilagan till 

förordning om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd har beteckningen A eller B,

b. miljöfarlig verksamhet som i bilaga till 
förordning om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd har beteckningen C

c. miljöfarlig verksamhet i övrigt

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

14.23 Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet 
att avge miljörapport.

26 kap 20 § MB Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

14.24 Meddela föreskrifter om begränsningar av eller 
villkor för utövande av vissa verksamheter, bl.a. 
gatumusik på viss offentlig plats om det behövs för 
att hindra att olägenheter för människors hälsa 
uppkommer.

40 § tredje stycket 
FMVHS

Bygg- och 
miljöchef

14.25 Avge yttrande till miljödomstol eller länsstyrelse i 
den så kallade kompletteringsremissen vid prövning 
av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

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

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

14.26 Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende 
angående mindre ändring av tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet

22 § och 26 § 
FMH

Ordföranden

14.27 Avge yttrande till Polismyndigheten i ärende 
angående lokaler, verksamheter, marknader med 

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör
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mera. 
14.28 Förelägga verksamhetsutövare att iaktta 

begränsningar och vidta de försiktighetsmått och de 
åtgärder som inte redan framgår på så sätt som anges 
i 4 § första stycket

4 § FÖMV Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

14.29 Besluta att föreläggande eller ändring av 
tillståndsbeslut inte föranleder någon åtgärd från 
Samhällsbyggnadsnämnden

6 § FÖMV Bygg- och 
miljöchef

14.30 Besluta i tillsynsärenden rörande kosmetiska 
produkter

21 § FoKP, 2 kap 
34 § MPF och 26 
kap MB

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

14.31 Besluta i tillsynsärenden rörande tatueringsfärg FoT och 2 kap 31 
§ 1 p MPF

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

15 Förorenade områden

15.1 Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av 
åtgärder inom förorenade områden som avses i 10 
kap. MB

10 kap MB
28 § FMHS

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

15.2 Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av 
åtgärder inom förorenade områden som avses i 10 
kap. MB

10 kap MB Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

15.3 Besluta i tillsynsärende om ansvar för 
verksamhetsutövare eller den som annars är 
efterbehandlingsansvarig att utföra och bekosta 
efterbehandlingsåtgärder

10 kap 2-4 § § 
MB

Bygg- och 
miljöchef

15.4 Avge yttrande till länsstyrelsen om samråd avseende 
förklaring av område som miljöriskområde

3 § FM Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

16 Vattenverksamhet

16.1 Avge yttrande till miljödomstol i ärende angående 
tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap MB

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

16.2 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende angående 
tillstånd till markavvattning enligt 11 kap MB

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

17 Täkter, jordbruksmark m.m.

17.1 Besluta i tillsynsärende angående täkt som avses i 12 
kap MB.

12 kap MB Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

17.2 Medge att verksamhet eller åtgärd som ska anmälas 
för samråd får påbörjas tidigare än sex veckor efter 
det att anmälan gjorts

12 kap 6 § tredje 
stycket MB

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

17.3 Besluta i tillsynsärende angående vilthägn eller 
stängselgenombrott/dikesgenombrott (1), dock inte 
om beslutet innebär att pågående markanvändning 

12 kap 11 § och 
26 kap 11 § MB
Jmf 31 kap 11 § 

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör
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avsevärt försvåras (2) MB
17.4 Besluta i tillsynsärende angående verksamhet eller 

åtgärd som kan väsentligt ändra eller skada 
naturmiljön, dock inte om beslutet innebär att 
pågående markanvändning avsevärt försvåras 
Anmärkning: Tillsynsärenden angående skötsel av 
jordbruksmark, se punkt A.3.7.

12 kap 6 § MB
Jmf 31 kap 4 § 
femte punkten 
och 31 kap 7§ 
MB

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

17.5 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd 
till täkt

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

17.6 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens 
för djurhållning och gödselhantering

9 § FMJ Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

17.7 Avge yttrande till länsstyrelsen eller 
skogsvårdsstyrelsen i ärende angående anmälan för 
samråd för verksamhet/åtgärd som väsentligt kan 
komma att ändra eller skada naturmiljön

12 kap 6 § MB 
och för om 
anmälan för 
samråd 9 §

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

18 Kemiska produkter och 
biotekniska organismer

18.1 Besluta i ärende om tillstånd till spridning av 
kemiska bekämpningsmedel, anmälningsärenden och 
övriga ärenden gällande bekämpningsmedel

FBM (2014:425) Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

18.2 Besluta i tillsynsärende om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel

14 kap MB och 
tillhörande 
lagstiftning

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

18.3 Besluta i tillsynsärende om skydd mot 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga 
vätskor.

NFS 2017:5 Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

18.4 Besluta i tillsynsärenden vid bensinstationer och 
annan verksamhet där hantering sker av klass 1, 2 
och 3-varor.

NFS 2009:3 Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör,
Räddningschef 
m vice
räddningschef 
som ersättare

18.5 Besluta i tillsynsärende om anläggningar som 
innehåller HCFC, halogener och HFC.

FFVO Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

18.6 Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att 
avlägsna PCB-produkter i byggnader och 
anläggningar

18 § förordningen 
(2007:19) om 
PCB m.m.

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

18.7 Besluta i tillsynsärenden angående kemiska 
produkter och biotekniska organismer i övrigt.

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

18.8 Lämna yttrande till annan myndighet avseende 
verksamhet eller åtgärd om utsättning av genetiskt 
modifierade organismer i miljön

FUGMO Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

18.9 Meddela tillstånd för yrkesmässig användning av 
bekämpningsmedel på
- tomtmark för flerfamiljshus

14 § SNFS 1997:2 Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör
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- på gårdar till förskolor och skolor eller på 
allmänna lekplatser

- inom skyddsområde för vattentäkt 
- vid planerings- och anläggningsarbeten

18.10 Medge undantag från informationsplikten enligt 13 § 
i denna föreskrift (anläggningsarbeten)

16 § SNFS 1997:2 Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

19 Avfall och producentansvar

19.1 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv 
återvinna och bortskaffa avfall

15 kap 18 § tredje 
och fjärde stycket 
MB

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

19.2 Besluta om dispens eller undantag i övrigt från 
bestämmelserna i de lokala renhållningsföreskrifterna

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

19.3 Besluta i tillsynsärende om kompostering, 
nedgrävning eller annat återvinnande eller 
bortskaffande av hushållsavfall på fastighet

Jmf 38 § AVF Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

19.4 Besluta i tillsynsärenden angående
- hushållsavfall i övrigt
- industriavfall
- producentansvar
- hantering av avfall i övrigt

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

19.5 Begära uppgifter av den som i yrkesmässig 
verksamhet ger upphov till eller omhändertar annat 
avfall än hushållsavfall och meddela föreläggande 
om sådan uppgiftsskyldighet

45 § AVF Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

19.6 Besluta i tillsynsärenden om tillfälliga åtgärder som 
är nödvändiga för att förhindra eller förebygga 
skador på människors hälsa eller miljön till följd av 
särskilda omständigheter vid hanteringen av avfall

51 § AVF Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

19.7 Besluta i tillsynsärende om dumpning av avfall 15 kap 31-33 §§ 
MB

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

19.8 Förelägga den som är ansvarig för nedskräpning att 
iordningställa platsen samt vidta erforderliga 
förebyggande åtgärder

15 kap 30 § MB Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

19.9 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd 
till yrkesmässig transport av avfall.

26 § AVF Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

20 Lokala renhållningsföreskrifter KF § 75
juni/20

20.1 Besluta med anledning av anmälan om eget 
omhändertagande av avfall, utom komposterbart 
hushållsavfall.

36 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

20.1a Besluta med anledning av anmälan om eget 
omhändertagande av komposterbart hushållsavfall.

30 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

20.2 Besluta med anledning av ansökan om förlängt 32 § Miljö- och 
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hämtningsintervall. hälsoskydds-
inspektör

20.3 Besluta med anledning av ansökan om total befrielse 
från kommunal sophämtning

 36 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

20.4 Besluta med anledning av ansökan om tillstånd att 
kompostera latrin.

 31 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

20.5 Besluta med anledning av ansökan om egen tömning 
och spridning av avloppsslam på lantbruksfastighet.

36 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

20.6 Besluta med anledning av ansökan om förlängt 
slamsugningsintervall.

 33 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

20.7 Besluta med anledning av ansökan om eget 
omhändertagande av urin från urinseparerande 
toalett.

 31 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

20.7a Besluta med anledning av att använda gemensam 
avfallsbehållare

34 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

20.7b Besluta med anledning av uppehåll i sophämtningen 35 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

20.8 Besluta om undantag från renhållningsordningens 
föreskrifter om särskilda skäl föreligger

 37 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

20.9 Beslut om återkallelse av undantag vid ändrade 
förhållanden.

30-36 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

21 Lokala miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter

KF § 76 juni/20

21.1 Besluta med anledning av ansökan om att hålla djur 
inom planlagt område

LokhsF 2 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

21.2 Besluta om spridning av gödsel eller ordna 
gödselstad inom områden med detaljplan

LokhsF 4-5 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

21.3 Besluta i ärende om tomgångskörning LokhsF 3 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

21.4 Besluta i ärende om skydd av vattentäkt LokhsF 6 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

21.5 Besluta i ärende om skydd av badplats LokhsF 7 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

21.6 Besluta i ärende om eldning LokhsF 8-9 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

21.7 Besluta om undantag från renhållningsordningens 
föreskrifter om särskilda skäl föreligger

47 37 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör



35

22 Prövning miljödomstolen m.m.
22.1 Avge yttranden till Länsstyrelsen, andra 

förvaltningsmyndigheter, kommuner, 
miljödomstolen, miljööverdomstolen och Högsta 
domstolen i mål och ärenden enligt MB och 
föreskrifter meddelade med stöd av balken.

16 kap 1 § MB Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

22.2 Beslut om villkor av mindre betydelse som 
miljödomstolen eller länsstyrelsen, i beslut om 
tillstånd, överlåtit till tillsynsmyndigheten att 
fastställa.

22 kap 25 § MB Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

22.3 Besluta i ärenden om förlängning av tillstånd enligt 
förutsättningar som anges i paragrafen.

24 kap 2 § andra 
stycket första 
meningen MB. 

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

22.4 Återkalla helt eller delvis tillstånd, dispens eller 
godkännande som meddelats enligt balken, eller 
enligt föreskrifter med stöd av balken förbjuda 
fortsatt verksamhet i enlighet med vad som anges i 3 
§ första stycket punkt 1 t o m 7.

24 kap 3 § första 
stycket, första 
meningen MB. 

Bygg- och 
miljöchef

22.5 Upphäva eller ändra andra bestämmelser och 
villkor efter ansökan från tillståndshavaren.

24 kap 8 § MB Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

23 Miljösanktioner m.m.
23.1 Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för att 

få tillträde till fastigheter, byggnader, andra 
anläggningar samt transportmedel och att där utföra 
undersökningar och andra åtgärder 

28 kap 1, 6 och 8 
§§ MB
Jfr  31 kap 10 § 
MB

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

23.1b Besluta om miljösanktionsavgifter som inte 
överstiger 5000 kronor.

30 kap 3 § MB 
och FMSA

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

23.2 Besluta om miljösanktionsavgifter som inte 
överstiger 25000 kronor.

30 kap 3 § MB 
och FMSA

Bygg- och 
miljöchef

23.3 Beslut om nedsättning av avgift KF § 101/2004 § 
22, Taxa för 
tillsyn inom MBs 
område

Bygg- och 
miljöchef

24 Livsmedel
24.1 Beslut att meddela förelägganden och förbud utan 

vite som behövs för efter levnaden av 
livsmedelslagen, lagen om animaliska bi-produkter 
och de föreskrifter 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

22 § LL Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 
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24.2 Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) 
vite upp till 20 000 kr för respektive adressat i varje 
enskilt ärende

23 § LL
Viteslagen 
(1985:206)2

Bygg- och 
miljöchef

24.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud med 
löpande vite om högst 20 000 kr per överträdelse 
eller om 10 000 kr per månad om föreläggandet eller 
förbudet inte åtlyds 

23 §§ LL 
4 § Viteslagen 
(1985:206)

Bygg- och 
miljöchef

24.4 Vitesärenden som beslutats på delegation ska särskilt 
redovisas för nämnden

24.5 Beslut avseende registrering av 
livsmedelsanläggning. 

23 § LF Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 

24.6 Besluta att ta hand om en vara samt – om 
förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra 
varan på ägarens bekostnad, om varans värde kan 
antas understiga 10 000 kronor 

24 § första och 
andra styckena 
LL, 34 § LF

Bygg- och 
miljöchef

24.7 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

24 § tredje 
stycket LL, 34 § 
LF

Bygg- och 
miljöchef

24.8 Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för 
utövande av livsmedelskontrollen eller verkställighet 
av beslut, om förutsättningar för sådan begäran 
föreligger

27 § LL Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 

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

33 § LL Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 

24.10 Besluta om rättelse på egen bekostnad om någon inte 
fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter 
och beslut som har meddelats 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

26 § LL Bygg- och 
miljöchef

Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida 
och sanktioner

24.11 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning 
ändras, eller att korrigerande information ska 
förmedlas till konsumenterna.

F 2017/625 Art 
138 2 c

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 

24.12 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 
avsändande medlemsstaten eller beordra att de 
återsänds till den avsändande medlemsstaten

F 2017/625 Art 
138 2 d

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 

24.13 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas 
frekvens

F 2017/625 Art 
138 2 e

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör
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24.14 Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, bortskaffas 
och destrueras, och i tillämpliga fall tillåta att varorna 
används för andra ändamål än de som de 
ursprungligen var avsedda för

F 2017/625 Art 
138 2 g

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 
(livsmedel)

24.15 Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens 
företag, eller dess anläggningar, installationer eller 
andra lokaler, isoleras eller stängs under en lämplig 
tidsperiod

F 2017/625 Art 
138 2 h

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 

24.16 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

F 2017/625 Art 
138 2 i

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 

24.17 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens 
kontrollområde

30 c LL och 39 
a – 39 i LF

Bygg- och 
miljöchef

Livsmedelsförordningen (2006:813)
24.18 Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med 

livsmedelsverksamhet att genomgå 
läkarundersökning om det behövs av 
livsmedelshygieniska skäl 

8 § LF Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 

Förordningen (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (FAOKL)

24.19 Besluta om risk- och erfarenhets-klassificering1 av 
livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift

3-6 § § FAOKL 
Kommunens 
taxa

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 

24.20 Besluta om avgift för registrering. 13-14 § § 
FAOKL

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 

24.21 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften 10 § FAOKL 
Kommunens 
taxa

Bygg- och 
miljöchef

24.22 Besluta om avgift för uppföljande kontroll och 
utredning av klagomål som föranleds av bristande 
efter levnad av regelverket 

Art. 79 2 c och 
art. 83 p 1 
2017/625

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 

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

24.23 Beslut att meddela förelägganden och förbud utan 
vite som behövs för efter levnaden av lagen, de 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de EU 
och EG -bestämmelser som kompletteras av lagen 
samt de beslut som meddelats med stöd EU och EG 
bestämmelserna

23 § LFAB 12 § 
FFAB

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 

24.24 Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) 
vite upp till 20 000 kr för respektive adressat i varje 
enskilt ärende

24 § LFAB 
Viteslagen

Bygg- och 
miljöchef

24.25 Besluta att förena föreläggande eller förbud med 
löpande vite om högst 20 000 kr per överträdelse 

24 § LFAB 
Viteslagen

Bygg- och 
miljöchef
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eller med 10 000 kr per månad som föreläggandet 
eller förbudet inte åtlyds

24.26 Besluta att ta hand om en vara samt – om 
förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra 
varan på ägarens bekostnad, om varans värde kan 
antas understiga 20 000 kronor

23 § LFAB Bygg- och 
miljöchef

24.27 Besluta om att begära hjälp av Polis-myndigheten för 
utövande av kontrollen eller verkställighet av beslut, 
om förutsättningar för sådan begäran föreligger

24 § LFAB Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 

24.28 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 
journalföring eller annan dokumentation

30 a § LFAB Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 

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

33 § LFAB Bygg- och 
miljöchef, 
Miljö- och 
hälsoskyddsinsp
ektör

Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig 
kontroll av foder och animaliska biprodukter

24.30 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering 2 av 
foderföretagare och företagare som befattar sig med 
animaliska biprodukter samt beslut om årlig 
kontrollavgift

3-6 § § FAOKF 
Kommunens 
taxa

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 

24.31 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften 11 § 
Kommunens 
taxa

Bygg- och 
miljöchef, 
Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 

24.32 Besluta om avgift för uppföljande kontroll och 
utredning av klagomål som föranleds av bristande 
efter levnad av regelverket. 

1 Art 79 2 c & 
art 83 p 1 
2017/625 
12-13 § FAOKL

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 

Livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten 
(LIVSFS 2005:10)

24.33 Besluta om fastställande av program för faroanalys 
enligt 2 c § samt undersökningsprogram och dess 
parametrar, provtagningspunkter och frekvensen av 
normal respektive utvidgad undersökning.

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

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 

25 Förordning om bidrag till 
åtgärder mot radon i småhus 
(2018:158)

25.1 Avge yttrande till länsstyrelsen angående ansökan 
om bidrag

5 § RadonF Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

26 Tobak och liknande produkter
26.1 Allmänna handlingar 30 kap. 20 § Miljö- och 
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Beslut att inte lämna en allmän handling eller att 
lämna ut en allmän handling med förbehåll

Offentlighets- 
och 
sekretesslagen 
(2009:400)

hälsoskydds-
inspektör

Tillstånd och anmälan m.m.
26.2 Beslut att förlänga handläggningstiden med högst 

fyra månader, när det är nödvändigt på grund av 
utredningen

4 kap. 1 § 
förordning 
(2019:223) om 
tobak och 
liknande 
produkter

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

26.3 Beslut om tillstånd till försäljning av tobaksvaror 5 kap. 3 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

26.4 Beslut att avslå ansökan om försäljningstillstånd 5 kap. 3 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

26.5 Beslut i anledning av anmälan om förändrad 
verksamhet när tillståndshavare avlidit eller fått 
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med 
uppdrag som omfattar rörelsen

5 kap. 8 §, 
8 kap. 2 §

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

26.6 Beslut om tillstånd till försäljning efter ansökan från 
konkursbo

5 kap. 9 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

26.7 Beslut om begäran av upplysningar, handlingar, 
varuprover och liknande som behövs för 
myndighetens tillsyn

7 kap. 17 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

Förelägganden och förbud utom avseende 
rökförbud enligt 6 kap.

26.8 Beslut om förelägganden och förbud utom avseende 
förbud mot fortsatt verksamhet

7 kap. 9 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

26.9 Beslut att förena föreläggande eller förbud med vite 
upp till 10 000 kr.

7 kap. 12 § § 
(elektroniska 
cigaretter)

Bygg- och 
miljöchef

26.10 Beslut att återkalla försäljningstillstånd när tillståndet 
inte längre utnyttjas

7 kap. 1 Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

Föreläggande rökförbud enligt 6 kap.
26.11 Beslut om föreläggande avseende skyltning av 

rökfria miljöer
6 kap. 2 § och 7 
kap. 9 och 12 § 
§

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

Avgifter
26.12 Beslut om avgift för prövning av ansökan om 

försäljningstillstånd
8 kap. 1 § och 
kommunens 
taxa

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

26.13 Beslut om avgift för tillsyn av den som bedriver 
tillståndspliktig eller anmälningspliktig försäljning

8 kap. 2 § och 
kommunens 
taxa

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

26.14 Beslut om nedsättning av avgift Kommunens 
taxa, i 
förekommande 

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör
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fall
27 Lag om skydd mot olyckor
27.1 Lämna yttrande till annan myndighet avseende 

verksamhet eller åtgärd.      
                                               

§ 14 SvL Gata- och 
parkchef
Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

28 Skogsvårdslagen
28.1 Yttrande till skogsvårdsstyrelsen angående 

slutavverkning, skyddsdikning och/eller 
naturhänsyn.                                                                        

§ 14 SvL Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

29 Bilskrotningsförordningen
29.1 Avge yttrande i ärenden om auktorisation av 

bilskrotare.
§ 8 BF Miljö- och 

hälsoskydds-
inspektör

30 Flyttning av fordon
30.1 Framställa begäran till statlig eller kommunal 

myndighet rörande beslut om flyttning av fordon.
§ 2 LFF Gata- och 

parkchef

31 Förvaring av brandfarlig vara
31.1 Yttrande till Räddningsnämnden i ärenden rörande 

förvaring av brandfarlig vara.                              
FBE Miljö- och 

hälsoskydds-
inspektör

32 Sanitära åtgärder 
32.1 Beslut om sanitära åtgärder beträffande laster och 

bagage samt utfärdande av intyg om sådan åtgärd.
Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

33 Strålskydd 
33.1 Besluta att begära upplysningar eller handlingar som 

behövs för sådan tillsyn enligt strålskyddslagen som 
nämnden ansvarar för

SSL 8 kap 4 § Verksamhetsutv
ecklare

33.2 Meddela de förelägganden och förbud som behövs 
för att denna lag eller föreskrifter eller villkor som 
har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

32 §, 1 stycket
SSL

Verksamhetsutv
ecklare 

33.2a Meddela föreläggande och förbud vid vite. Vite får 
totalt uppgå till högst 50 000 kronor i varje enskilt 
ärende och, om det är fråga om löpande vite, till 
högst 25 000 kronor per överträdelse eller tidsperiod 
som föreläggandet eller förbudet inte följs

SSL
8 kap 7 §

Bygg- och 
miljöchef

33.3 Besluta i ärende om solarier inom nämndens ansvars-
område
a. med anledning av anmälan av verksamhet i vilken 

SSL 6 kap 6 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör
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solarium upplåts till allmänheten
b. i övrigt

33.4 Omhänderta tekniska anordningar som kan 
alstrastrålning i avvaktan på att en förelagd
Strål-skyddsåtgärd vidtas. Försegla teknisk anordning 
eller anläggning för att förebygga att den brukas 
olovligt.

8 kap 8 och 9 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

33.5 Begära tillträde till fastigheter, byggnader, utrymmen 
och andra anläggningar samt transportmedel där 
verksamhet enligt denna lag bedrivs för provtagning, 
undersökningar och andra åtgärder som behövs för 
tillsynen

SSL
8 kap 11 §

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

33.6 Begära polishandräckning SSL
8 kap 12 §

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

34 Lokala ordningsföreskrifter
 

KF § 143/1995

34.1 Yttrande över remisser som inkommer från
polismyndigheten enligt förutsättningar som anges i 
paragrafen

4 § Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

35 Alkoholärenden
35.1 Beslut om att förbjuda eller inskränka försäljning av 

alkoholhaltiga drycker för visst tillfälle
8 kap AL Miljö- och 

hälsoskydds-
inspektör

35.2 Beslut om serveringstid
- ändring
- tillfällig utökning

8 kap 19 § AL Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

35.3 Beslut om serveringsansvarigs lämplighet 8 kap 18 § AL Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

35.4 Beslut om serveringstillstånd: året runt/årligen 
tillfälligt tillstånd allmänhet tillfälligt tillstånd till 
slutna sällskap meddela ändrade villkor för tillstånd 
meddela nytt tillstånd pga. ändrad bolagsform med 
samma ägarbild beslut om dryckessortiment ändring 
tillfällig utökning

8 kap AL Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

35.5 Beslut om serveringslokal
- utökning
- tillfällig utökning
- att lämna särskilt medgivande för ombyggnad

8 kap 14-17 § § 
AL

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

35.6 Beslut om ansökan från konkursbo 9 kap 12 § AL Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

35.7 Beslut att meddela en innehavare av 
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall 
eller vid upprepade överträdelser, en varning 

9 kap 17 § AL Bygg- och 
miljöchef

35.8 Beslut om återkallande av serveringstillstånd i
brådskande fall

9 kap 18 § AL Bygg- och 
miljöchef
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35.9 Besluta om förbud att försälja eller servering av öl 9 kap 18 § AL Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

35.10 Beslut om att meddela varning 9 kap 19 § AL Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

35.11 Beslut om
- att inleda åtgärdsärende
- avskriva åtgärdsärende

9 kap 2 § AL Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

35.12 Beslut om att lämna ut uppgifter på begäran – av
annan tillsynsmyndighet eller ur nämndens
tillståndsregister.

9 kap 8 § AL Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

35.13 Beslut om när anmälan av verksamhet påbörjas eller 
avslutas

9 kap 11 § AL Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

35.14 Beslut om att
- infordra upplysningar från tillståndshavare
- begära uppgifter ur alkoholinspektionens 

tillståndsregister
- begära uppgifter från andra myndigheter

9 kap 13-15  § § 
AL

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

35.15 Beslut om att 
- begära polishandräckning
- förklara ärende vilande
- avskriva ärende
- återbetala avgift

9 kap 9 § AL Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

35.16 Besluta om avgift 8 kap 10 § 
Alkohollagen, 
KF:s taxa

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

36 Tillstånd hotell- och 
pensionatrörelse 

36.1 Yttrande till polismyndighet i ärenden rörande 
tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse.

Lag om hotell och 
pensionat-rörelse

Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

37 Tillstånd för vård eller boende
37.1 Yttrande till länsstyrelsen rörande tillstånd att inrätta 

hem för vård eller boende som drivs av en enskild 
eller sammanslutning.

SoF Bygg- och 
miljöchef

38 Lotteri
38.1 Beslut om tillstånd till lotteri 10-12, 16 §§ 

lotterilagen
Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

38.2 Beslut om registrering 17 § lotterilagen Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

38.3 Beslut om automatspel 24 § lotterilagen Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

38.4 Utse kontrollant av lotterier 49 § lotterilagen Miljö- och 
hälsoskydds-
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inspektör
38.5 Begära upplysning av den som anordnar lotterier 50 § lotterilagen Miljö- och 

hälsoskydds-
inspektör

38.6 Beslut om att meddela varning eller att återkalla
tillståndet.

51 § lotterilagen Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

38.7 Beslut om föreläggande eller förbud 52 § lotterilagen Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

38.8 Beslut om avgift 53 § lotterilagen Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

38.9 Yttrande till lotteriinspektionen i enskilda ärenden Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

39 Handel med receptfria läkemedel
 

39.1 Kontroll av handel med receptfria läkemedel 20 § LHRL Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

39.2 Begära få in de upplysningar och handlingar som 
behövs för kontrollen, anmälan och egenkontroll. 
Begära att få tillträde till områden, lokaler och andra 
utrymmen som används i samband med försäljning 
och hantering i övrigt av receptfria läkemedel.

21 § LHRL
Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

39.3 Ta ut avgift av den som bedriver handel med 
receptfria läkemedel.

23 § LHRL Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

40 Offentlig tillställning
40.1 Lämna yttrande till Polisen om offentlig tillställning. 3 kap 2 § OL Gata- och 

parkchef 
Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

40.2 Besluta om nedsättning av avgifter, enligt andra än 
ovan nämnda taxor, inom nämndens 
verksamhetsområde.

Gata- och 
parkchef 
Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör

Övriga 
41 Vatten och avlopp
41.1 Besluta om förbud eller restriktion mot 

trädgårdsbevattning.
Ordförande

41.2 Upprättande av förbindelsepunkt och avtal med 
fastighets huvudman

12 § LAV VA- och 
renhållnings-
chef

41.3 Träffa avtal med fastighetsägare när särskilda 
förhållanden för anläggningen föreligger

22 § LAV VA- och 
renhållnings-
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chef
41.4 Avgöra om enskild fastighets behov av vattentjänst 

kan tillgodoses bättre på annat sätt
24 § LAV VA- och 

renhållnings-
chef

41.5 Träffa avtal med fastighetsägare och andra 
avgiftsskyldiga i avgiftsfrågor som inte regleras i 
kommunens taxeföreskrifter (avtal utom 
verksamhetsområdet)

38 § LAV VA- och 
renhållnings-
chef

41.6 Bestämma om möjlighet för anstånd med betalning 
av avgift

36 § LAV VA- och 
renhållnings-
chef

41.7 Avgöra om dricksvattenförsörjning ska stängas av 
vid utebliven betalning

43 § LAV VA- och 
renhållnings-
chef

41.8 Prövning av frågor i mark- och miljödomstol 53 § LAV VA- och 
renhållnings-
chef

41.9 Godkänna nämndens miljörapport för miljöfarlig 
verksamhet inom VA-verksamheten och ansvara för 
att den överlämnas till Svenska 
miljörapporteringsportalen inom föreskriven tid.

NFS 2006:9 VA- och 
renhållnings-
chef

42 Renhållning
42.1 Godkänna nämndens miljörapport för miljöfarlig 

verksamhet inom renhållningsverksamheten och 
ansvara för att den överlämnas till Svenska 
miljörapporteringsportalen inom föreskriven tid.

NFS 2006:9 VA- och 
renhållnings-
chef

43 Gator, vägar och park
43.1 Besluta om bidrag till vägföreningar

Anmärkning: årlig redovisning
Gata- och 
parkchef

43.2 Upplåtelse av gatumark och parkmark med 
nyttjanderätt avseende enskilda elledningar, 
kommunikationskablar eller motsvarande.

Gata- och 
parkchef 
Bygg- och 
miljöchef

43.3 Tecknande av avtal om upplåtelse eller disposition av 
gatu- och allmän platsmark som faller under 
nämndens förvaltning

Gata- och 
parkchef 
Bygg- och 
miljöchef

43.4 Tecknande av avtal om upplåtelse eller disposition av 
annan mark som faller under nämndens förvaltning

Bygg- och 
miljöchef

43.5 Upplåtelse av allmän plats och mark Gata- och 
parkchef

43.6 Besluta om nyuppsättning av gatubelysningsenheter 
samt borttagande av grupper av 
gatubelysningsenheter

Gata- och 
parkchef

43.7 Lämna yttrande över remisser från polisen, t.ex. i 
ärenden om anordnande av offentlig tillställning och 
sammankomst.

Gata- och 
parkchef

43.8 Beslut om bidrag till enskild väghållning Gata- och 
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Anmärkning: årlig redovisning parkchef

44 Trafikärenden
44.1 Avslå parkeringstillstånd för rörelsenedsatta VVFS och 13 kap 

8 § TraF
Arbetsutskott

44.2 Bevilja parkeringstillstånd för rörelsenedsatta VVFS och 13 kap 
8 § TraF

Bygg- och 
miljöchef, Plan- 
och 
bygglovsadmini
stratör,
Gata- och 
parkchef

44.3 Besluta om tillfällig lokal trafikföreskrift som skall 
beslutas av kommunen

10 kap 1-3, 14 § § 
Traf

Gata- och 
parkchef

44.4 Besluta om undantag från föreskrift som skall 
beslutas av kommunen

13 kap 3 §, 10 kap 
1 § 12-15, 16 och 
18 punkterna, 4 
kap 2, 3, 11-15, 
17, 18 § § TraF

Gata- och 
parkchef

44.5 Besluta om flytt av fordon LFF och FFF Gata- och 
parkchef

44.6 Bevilja/avslå ansökan om dispens till
näringsidkare, liksom dispens för brett
eller tungt fordon, tillfällig uppställning av fordon m 
fl.

13 kap 4 § TF Bygg- och 
miljöchef
Gata- och 
parkchef

44.7 Meddela föreskrift enligt trafikförordningen 3 kap 17 § och 10 
kap 14 § TraF

Gata- och 
parkchef

44.8 I ärenden där nämnden fattat principbeslut, besluta 
om lokala trafikföreskrifter, som innebär tillämpning 
av den beslutade principen

Gata- och 
parkchef

44.9 Meddela om parkeringsanmärkning av felparkerade 
fordon tillsammans med beslutad felparkeringsavgift 
i samband med parkeringsövervakning

1987:24 om 
kommunal 
parkeringsöverva
kning m.m. 5§ 6§
1976:206 lagen 
om felparkerings-
avgift 

Gata- och 
parkchef
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