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Allmänna bestämmelser för delegeringen 
 
Med stöd av 6 kap 37 och 39 §§ samt 7 kap 5, 6 och 8 §§ kommunallagen (2017:725) med 
flera lagstiftningar beslutar nämnden att delegera beslutanderätten för nedanstående ärenden 
och åtgärder till angivna delegater. 
 
Delegationen gäller med de förbehåll som anges i 6 kap 38 § kommunallagen och annan 
aktuell lagstiftning. 
 
Delegationen gäller även de författningsändringar som görs efter hand och som bedöms innebära 
en oförändrad delegationsnivå.  
 
Delegerad beslutanderätt får enligt 6 kap 38 § kommunallagen inte omfatta följande slag av 
ärenden: 
 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
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, och 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 
Allmänna bestämmelser som är specifika för delegering enligt plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL, redovisas tillsammans med tabellen över delegerad beslutanderätt enligt PBL på sida 39 i 
detta dokument. Bestämmelserna på sida 39 kompletterar de allmänna bestämmelserna i denna 
inledning av dokumentet. 

Allmänna bestämmelser  
 

1. Delegationsbeslut ska anmälas till Samhällsbyggnadsnämnden vid närmast följande ordinarie 
sammanträde. 

 
2. Delegationen omfattar även rätten att fatta beslut med stöd av föreskrifter som är koppade till 

respektive lagområde.  
 
3. Delegat skall följa de anvisningar och principuttalanden som Samhällsbyggnadsnämnden har 

meddelat. 
 

4. Delegation som omfattar rätt att besluta i viss ärendegrupp omfattar också rätt att besluta om 
att upphäva eller ändra ett beslut, lämna klagomål utan åtgärd och att besluta att ärende ska 
avvisas eller avskrivas. 

 
5. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om överklaganden samt yttrar sig i ärenden och  

beslut som har gått nämnden emot där nämnden har fattat det ursprungliga beslutet.  
Om överklagandetiden riskerar att överträdas tillämpas bestämmelserna i kap. 6, 39 § 
kommunallagen.  
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6. Delegat äger rätt att besluta om överklagan i ärenden som har gått nämnden emot samt att 
yttra sig i de ärenden där delegaten har fattat det ursprungliga beslutet. 

 
7.  Delegat ska avstå från att fatta beslut om ärendet kan anses vara kontroversiellt eller om det 

politiska intresset överväger. 
 

8. Delegat har rätt att avstå från att fatta beslut med stöd av given delegation. Ärendets 
avgörande ska då utan dröjsmål hänskjutas till nämnden. 

 
9. I den mån beslutanderätt delegerats till förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde, 

får förvaltningschefen vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd i kommunen.  
 
10.Samhällsbyggnadsnämnden får återkalla beslutsrätt som är delegerad. 

Samhällsbyggnadschefen får återkalla vidaredelegerad beslutsrätt. 
 

11.Beslutanderätt får inte utövas i ärenden där jäv kan anses föreligga enligt förvaltningslagen 
eller kommunallagen 

 
12.Beslutanderätt som är delegerad till samhällsbyggnadsnämndens ordförande är också i nämnd 

ordning delegerad till samhällsbyggnadsnämndens 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande 
eller annan ledamot i nämnden som tjänstgör som ordförande. 
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Förvaltningsövergripande ärenden 
 
Delegerad beslutanderätt  
 

Nr Ärende  Lagrum Delegat 

A.1 Ordförandebeslut 
  

A.1.1 Beslut i alla ärenden inom nämndens 
ansvarsområde i de fall beslut i ärendet är så 
brådskande att nämndens beslut inte kan 
avvaktas  
 

6 kap. 39 § KL Ordförande  

A.2 Utlämnande av allmän 
handling 

  

A.2.1 Besluta att inte lämna ut en allmän handling 6 kap. 3 § OSL 
2 kap 14-15 §§ TF 

Samhällsbyggnadschef  
Avdelningschef 
 

A.2.2 Besluta att en handling är alltför omfattande 
eller att annan svårighet föreligger så att 
skyldighet ej föreligger att kopiera eller låta 
framställa kopia 
 

2 kap 12-13 §§ TF Samhällsbyggnadschef 

A.3 Ärenden i högre instans 
  

A.3.1 Besluta att avvisa en överklagandeskrivelse 
som inkommit för sent 
 

45 § FL Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
 

A.3.2 Besluta att avge yttrande till högre instans 
med anledning av överklagande av beslut 
som fattats med stöd av delegation 
 

 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 

A.3.3 Besluta att överklaga beslut och domar som 
innefattar ändring av beslut som fattats med 
stöd av delegation 
 

 Samhällsbyggnadschef 

A.3.4 Besluta att utse ombud att företräda 
nämnden vid förhandling eller förrättning i 
mål och ärende vid länsstyrelse, mark- och 
miljödomstol och andra myndigheter  
 

6 kap. 6 § KL Ordförande 
 

A.3.5 Ansöka hos mark- och miljödomstolen 
respektive förvaltningsrätt om utdömande 
av vite 
 

Lag (1985:206) 
om viten 

Samhällsbyggnadschef 

A.3.6 Framställning till statliga och kommunala 
myndigheter i ärenden som rör nämndens 
verksamhet, dock inte kommunfullmäktige 
eller kommunstyrelsen i egen kommun.  
 

 Samhällsbyggnadschef 
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A.3.7 Besvarande av remisser inom ramen för 
samhällsbyggnadskontorets sakkompetens. 
 
Detta gäller inte yttranden till 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelse 
eller yttranden som med anledning av 
överklaganden fattats av 
kommunfullmäktige eller nämnden i dess 
helhet. Vid brådskande ärenden tillämpas 
punkten 1.1. 
  

 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  
 
 
 
 

A.4 Allmänna ärenden 
 

 
 

 

A.4.1 Besluta att lämna ärende utan åtgärd, att 
avvisa ett ärende eller att avskriva ett ärende 
 

 Delegat i aktuellt ärende 

A.4.2 Besluta om tidpunkt och ändring av tid för 
arbetsutskottets sammanträden 

Pkt 3.1 
Reglemente för 
styrelser och 
nämnder 
 

Arbetsutskottet 

A.4.3 Rätta nämndbeslut som innehåller en 
uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, 
räknefel eller liknande förbiseende  

36 § FL 
 
 

Ordförande 
Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Nämndens sekreterare 
 

A.4.4 Rätta delegationsbeslut som innehåller 
uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, 
räknefel eller liknande förbiseende  
 

36 § FL Samhällsbyggnadschef  
Delegat för eget beslut 

A.4.5 Ändring av delegationsbeslut som är 
uppenbart oriktigt  

38 § FL Samhällsbyggnadschef 
Delegat för eget beslut 
 

A.4.6 Besluta att delgivning i ett ärende ska ske 
genom kungörelsedelgivning  

47-50 §§ DL 
19-20 §§ DF  

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
 

A.4.7 Besluta om att sekretess ska råda i fråga om 
visst ärende, viss handling eller del av 
handling 
 

5 kap. 5 § 
offentlighets- och 
sekretesslagen 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 

A.4.8 Begäran om polishandräckning med stöd av 
för nämnden aktuell lagstiftning 
 

 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 

A.4.9 Förelägga om att lämna uppgift om ny ägare 
 

5 § lag om viten Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

A.4.10 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift 
om det finns särskilda skäl enligt de för 
tillämplig taxa rådande bestämmelserna. 
 

Taxor för SBN:s 
verksamheter  

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
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A.5 Ekonomi  
  

A.5.1 Besluta om attesträtter inom samhälls-
byggnadsnämndens ansvarsområde 
 

 Samhällsbyggnadschef 

A.5.2 Upphandling inom ramen för anvisat anslag 
och i enlighet med av kommunfullmäktige 
beslutande regler för inköpsverksamheten 
 

 varor, inventarier, tjänster och 
entreprenader intill ett belopp av 
200.000 kronor per uppdrag 

 
 varor, inventarier, tjänster och 

entreprenader intill ett belopp av 
500 000 kronor per uppdrag 

 

  
 
 
 
Avdelningschef 
 
 
 
 
Samhällsbyggnadschef 

A.5.3 Beslut om investeringar inom ram för 
beslutad budget 
 

 Samhällsbyggnadschef 

A.5.4 Beslut att avskriva fordringar, samt återkalla 
fordringar från 
Inkasso/Kronofogdemyndighet 
 

 över 50 tkr 
 
 högst 50 tkr 

 

  
 
 
 
Samhällsbyggnadschef 
 
Avdelningschef 

A.6 Förvaltning 
  

A.6.1 Behörighet att ingå och säga upp avtal. 
 

 Samhällsbyggnadschef 

A.6.2 Rätt att skriva under delgivningskvitto ställt 
till samhällsbyggnadsnämnden 

 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Registrator 
 

A.6.3 Rätt att kontrasignera handlingar enligt 
kommunens reglementen 
 

Reglementen för 
styrelse och 
nämnder avsnitt 2 
punkt 3.9 

 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 

A.6.4 Rätt att överlåta sin rätt att fatta beslut åt 
annan anställd inom nämndens 
verksamhetsområde. 
 

7  kap 6 § KL Samhällsbyggnadschef 

A.6.5 Beslut om att tilldela behörigheter för 
kommunens IT-system 
 

 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 

A.6.6 Besluta om representation och uppvaktning.  Ordförande 
Samhällsbyggnadschef 
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A.7 Personalfrågor, arbetsmiljö, 
medbestämmande m.m. 

  

 Kommunstyrelsen är anställnings-
myndighet. 
 

  

A.7.1 Besluta om deltagande i kurser/konferenser 
för förtroendevalda i samhällsbyggnads-
nämnden 
 

 Ordförande 

A.7.2 Besluta i de fall nämnden som arbetsgivare 
ålagts ansvar enligt arbetsmiljölagen.  
 

Arbetsmiljölagen Samhällsbyggnadschef 

A.8 GDPR, 
dataskyddsförordningen 

  

A.8.1 Beslut om utlämnande av registerutdrag 
samt beslut att avvisa begäran om 
registerutdrag. 
 

Art 15 GDPR Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 

A.8.2 Beslut om den registrerades rätt till rättelse. Art 16 GDPR Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
 

A.8.3 Beslut om den registrerades rätt till 
radering. 

Art 17 GDPR Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
 

A.8.4 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal inklusive 
instruktioner 

Art 28 GDPR Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
 

A.8.5 Utse dataskyddsombud för nämnden. Art 37 GDPR Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
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Bostadsanpassning 

Delegerad beslutanderätt 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

B Lag (SFS 1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm. 
B.1 Beslut om bidrag till anpassning och 

återställning av bostäder  

 Högst 150 000 kronor 
 

 Över 150 000 kronor 

4-16 §§  
 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 
Avdelningschef 

B.2 Avslag i ärenden som strider mot gällande 
lagstiftning 

4-16 §§ Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 

B.3 Beslut om återbetalning av erhållet 
bostadsanpassningsbidrag.  

17 §  Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
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Skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

Delegerad beslutanderätt 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

H.1  Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa 
 

H.1.1 Besluta att åtgärder till skydd för människors 
hälsa vidtas i fråga om transportmedel, 
bagage och annat gods samt djur. 

§ 4 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

H.1.2 Besluta att vidta de åtgärder som krävs mot 
fartyg eller luftfartyg för att skydda 
människors hälsa, om ett fartyg eller 
luftfartyg är drabbat eller misstänks vara 
drabbat av ett internationellt hot mot 
människors hälsa 
 

§ 17 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

H.1.3 Beslut om åtgärder som behövs för att i 
hamnen utrota insekter, råttor och andra djur 
som vanligen är bärare av smittämnen som 
utgör en hälsorisk för människor och för att 
skydda hamnens anläggningar mot sådana 
djur.  
 

§ 22 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

H.1.4 Beslut om åtgärder för att utrota insekter, 
råttor och andra djur som vanligen är bärare 
av smittämnen som utgör en hälsorisk för 
människor ombord på fartyg. 
 

§ 23 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

H.1.5 Utfärda intyg om vidtagen åtgärd till skydd 
för människors hälsa 
 
 

§ 24 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

H.2 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om 
skydd mot internationella hot mot människors hälsa  
(HSLF-FS 2015:8 ) 

H.2.1 Utfärda saneringsintyg för fartyg 
 

§ 8, 9  Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

H.2.2 Besluta om förlängning av giltighetstid för 
saneringsintyg 

§ 10  Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
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Livmedelslagstiftningen 

Delegerad beslutanderätt  

 

 
Nr Ärende Lagrum Delegat 

L Livsmedelslagstiftningen 

L.1 Livsmedelslagen (2006:804) 
  

L.1.1 Beslut att meddela förelägganden och förbud 
utan vite som behövs för efterlevnaden 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 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

L.1.2 Beslut att förena föreläggande och förbud 
med (fast) vite upp till 25 000 kr för 
respektive adressat i varje enskilt ärende 
-- 
Besluta att förena föreläggande och förbud 
med (fast) vite över 25 000 kr för respektive 
adressat i varje enskilt ärende 
 

23 § LL 
Viteslagen 
(1985:206) 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
-- 
Samhällsbyggnadschef 

L.1.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud 
med löpande vite om föreläggandet eller 
förbudet inte åtlyds 
 

23 §§ LL 
4 § Viteslagen 
(1985:206) 

Arbetsutskottet 

 Vitesärenden som beslutats på delegation ska 
särskilt redovisas för nämnden 
 

  

L.1.4 Beslut avseende registrering av 
livsmedelsanläggning 

 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

L.1.5 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 50 000 
kronor 
 

24 § första och 
andra styckena LL, 
34 § LF 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
 

L.1.6 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 

24 § tredje stycket 
LL, 34 § LF 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
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L.1.7 Besluta om att begära hjälp av Polismyndig- 
heten för utövande av livsmedelskontrollen 
eller verkställighet av beslut, om förutsätt- 
ningar för sådan begäran föreligger 
 

27 § LL Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 

L.1.8 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla 
omedelbart även om det överklagas 

33 § LL Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

L.1.9 

 

 

 

 

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 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

 Åtgärderna från de behöriga 
myndigheternas sida och sanktioner 
 

  

L.1.10 Besluta om att varor ska behandlas, att 
märkning ändras, eller att korrigerande 
information ska förmedlas till konsumenterna. 
 

F 2017/625 Art 
138 2 c 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

L.1.11 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 avsändande 
medlemsstaten eller beordra att de återsänds 
till den avsändande medlemsstaten 
 

F 2017/625 Art 
138 2 d 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

L.1.12 Besluta att aktören ska öka 
egenkontrollernas frekvens 

F 2017/625 Art 
138 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

L.1.13 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 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

L.1.14 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 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

L.1.15 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 
 

F 2017/625 Art 
138 2 i 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  
 

L.1.16 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens 
kontrollområde 

30 c LL och 39 a – 
39 i LF 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
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L.2 Livsmedelsförordningen 
(2006:813) 

  

L.2.1 Besluta om skyldighet för den som är syssel- 
satt med livsmedelsverksamhet att genomgå 
läkarundersökning om det behövs av livs- 
medelshygieniska skäl 
 

8 § LF Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

L.3 Förordningen (2006:1166) om 
avgifter för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (FAOKL) 

  

L.3.1 Besluta om risk- och erfarenhets-
klassificering av livsmedelsföretag samt om 
årlig kontrollavgift 
 

3-6 §§ FAOKL 
Kommunens taxa 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

L.3.2 Besluta om avgift för registrering. 13-14 §§ FAOKL Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

L.3.3 Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgiften 

11 § FAOKL 
Kommunens taxa 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
 

L.3.4 Besluta om avgift för uppföljande kontroll och 
utredning av klagomål som föranleds av 
bristande efterlevnad av regelverket 
 

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

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

L.3.5 Besluta om avgift för importkontroll Förordning 
2006:812 11-12 §§ 
eller motsvarande 
bestämmelser som 
gäller efter den 14 
december 2019 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
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L.4  Lagen (2006:805) om foder 
och animaliska biprodukter 
(LFAB) 

  

L.4.1 Beslut att meddela förelägganden och förbud 
utan vite som behövs för efterlevnaden 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 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

L.4.2 Beslut att förena föreläggande och förbud 
med (fast) vite upp till 50 000 kr för 
respektive adressat i varje enskilt ärende 
-- 
Besluta att förena föreläggande och förbud 
med (fast) vite över 50 000 kr för respektive 
adressat i varje enskilt ärende 
 

24 § LFAB 
Viteslagen 

Samhällsbyggnadschef  
 
 
--  
Arbetsutskottet 

L.4.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud 
med löpande vite om föreläggandet eller 
förbudet inte åtlyds 
 

24 § LFAB 
Viteslagen 

Arbetsutskottet 
 

L.4.4 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 50 000 
kronor 
 

25 § LFAB Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
 

L.4.5 Besluta om att begära hjälp av Polismyndig- 
heten för utövande av kontrollen eller verk- 
ställighet av beslut, om förutsättningar för 
sådan begäran föreligger 
 

27 § LFAB Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
 

L.4.6 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 journalföring eller 
annan dokumentation 
 

30 a § LFAB Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

L.4.7 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla 
omedelbart även om det överklagas 

33 § LFAB Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
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L.5 Förordning (2006:1165) om 
avgifter för offentlig kontroll 
av foder och animaliska 
biprodukter 

Lagrum Delegat 

L.5.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassifice- 
ring av foderföretagare och företagare som 
befattar sig med animaliska biprodukter samt 
beslut om årlig kontrollavgift 
 

3-6 §§ FAOKF 
Kommunens taxa  

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

L.5.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgiften 
 

11 § Kommunens 
taxa 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 

L.5.3 Besluta om avgift för uppföljande kontroll och 
utredning av klagomål som föranleds av 
bristande efterlevnad av regelverket 

1 Art 79 2 c  
och art 83 p 1  
017/625 
12-13  § FAOKL 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

L.6 Livsmedelsverkets föreskrifter 
om dricksvatten  
(LIVSFS 2005:10) 

  

L.6.1 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 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
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Miljö- och hälsoskydd 

Delegerad beslutanderätt 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

M Miljöbalken 

M.1 Allmänna hänsynsregler  
m.m., 2 kap. MB 

  

M.1.1 Besluta i tillsynsärende gällande 
tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna  

2 kap. 2-9 §§, 
26 kap. MB 

Samhällsbyggnadschef  
Avdelningschef 
  
Berörd handläggare 

M.2 
Miljökonsekvensbeskriv-
ningar och annat besluts-
underlag, 6 kap. MB 

  

M.2.1 Avge yttrande till verksamhetsutövare 
inför eller i samrådsskedet om 
miljökonsekvensbeskrivning  
 

6 kap. 4 § MB Samhällsbyggnadschef  
Avdelningschef 
  
Berörd handläggare 

M.2.2 Avge yttrande över 
miljökonsekvensbeskrivning som inte 
kungörs tillsammans med ansökan i ett 
mål eller ärende  

 Samhällsbyggnadschef  
Avdelningschef 
  
Berörd handläggare 

M.3 Skydd av områden,  
7 kap. MB 

  

M.3.1 Besluta i ärende angående ansökan om 
dispens från 7 kap 15 § MB i enlighet 
med 7 kap 18 b § MB (strandskydd)  
 
Delegationen avgränsas till följande 
typer av ärenden:  
 
Om- och tillbyggnad av huvudbyggnad 
eller komplementbyggnader, för 
nybyggnation av ersättningsbyggnad 
efter rivning, samt för nybyggnation av 
komplementbyggnader inom etablerad 
hemfridszon eller tidigare beslutad 
tomtplatsavgränsning. 
 
 
 
 
(forts.) 
I andra fall än ovan omfattar 
delegationen också andra byggnader 
eller åtgärder av mindre betydelse. Av 

7 kap. 15 och 18 
b §§ MB 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
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mindre betydelse är till exempel mindre 
byggnad som inte är bostad eller 
anordning (t ex transformatorbyggnad), 
rörledning, diken och dammar samt 
ersättning av befintlig brygga med en ny 
brygga. 
 

M.3.2 Yttrande till länsstyrelsen att upphäva 
strandskyddet 
 

7 kap. 18 § MB Samhällsbyggnadschef 

M.3.3 Yttrande till länsstyrelsen i samband 
med överprövning av dispens enligt 7 
kap. 15 § MB 

19 kap. 3 b § MB Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

M.3.4 Besluta i ärenden om tillstånd enligt 
föreskrifter i vattenskyddsföreskrifter 
som kommunen har meddelat eller om 
dispens från sådana 
vattenskyddsföreskrifter, om det finns 
särskilda skäl för det  
 

7 kap. 22 § första 
respektive andra 
stycket MB 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

M.3.5 Besluta om undantag (tillstånd eller 
dispens) från vattenskyddsföreskrifter 
som länsstyrelsen meddelat i den mån 
länsstyrelsen överlåtit sådan 
beslutanderätt på nämnden (se prop 
2001/02:65 s. 41) 
 

7 kap. 22 § tredje 
stycket första 
meningen MB  

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

M.3.6 Besluta i anmälningsärende om åtgärd 
inom vattenskyddsområde som 
länsstyrelsen överlåtit på kommunen  

7 kap. 22 § tredje 
stycket andra 
meningen MB 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 
 

M.3.7 Besluta i tillsynsärende gällande 
områden eller djur- och växtart över 
vilka kommunen har tillsyn enligt 7 kap 
miljöbalken  
 

2 kap. 9 § MTF Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

  



Sida 21 av 56 
 
 
 
 
 
 

M.4 Miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap. MB 

  

M.4.1 Besluta i prövning och tillsynsärenden 
angående hälsoskyddet 
 

MB med 
föreskrifter 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.4.2 
 
 
 
 

Besluta i tillsyns- och 
anmälningsärenden angående: 

a) Miljöfarlig verksamhet som i 
Miljöprövningsförordningen 
har beteckningen B, 

b) Miljöfarlig verksamhet som i 
Miljöprövningsförordningen 
har beteckningen C, 

c) Miljöfarlig verksamhet i 
övrigt 

MB 9 kap 6 §, 
MPF § 10 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

M.4.3 Avge yttranden till länsstyrelsen och 
miljödomstol vid prövning av ansökan 
om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 
 

MB 22 kap  
4, 10 §§ 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.4.4 
 
 

Avge yttrande till länsstyrelsen i 
anmälningsärenden angående mindre 
ändring av tillståndspliktig verksamhet 
 

21 § 3, 22 § och 26 
§ FMH 
1 kap 10 och 11§§ 
Miljöprövningsför-
ordningen 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

M.4.5 Besluta i tillsynsärende om åtgärder för 
bekämpning av ohyra och andra 
skadedjur 
 

9 kap 9 § MB och 
34 § FMH 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

M.4.6 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 
avloppsanordning med ansluten 
vattentoalett 
 

13 § första stycket 
1 FMH 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

M.4.7 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta 
vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning 
 

13 § första stycket 
2 FMH 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

M.4.8 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 
annan avloppsanordning än sådan till 
vilken vattentoalett är ansluten inom de 
delar av kommunen där tillstånd krävs 
enligt kommunens lokala föreskrifter  

13 § fjärde stycket 
FMH, 
 
Lokala 
hälsoskyddsföre-
skrifter, 
 
Lokala 
vattenskyddsföre-
skrifter 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
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M.4.9 Besluta i ärende om avloppsledningar 
för avloppsanordning som avses i 13 § 
FMH 
 

16 § FMH Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

M.4.10 Besluta i ärende om anmälan för att 
inrätta annan avloppsanordning än som 
kräver tillstånd  
 

13 § andra stycket 
FMB 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

M.4.11 Besluta i ärende om anmälan om 
ändring av sådana avloppsanordningar 
som avses i 13 § FMH 
 

14 § FMH Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

M.4.12 Besluta i ärende om tillstånd eller 
anmälan för att inrätta annan toalett än 
vattentoalett där tillstånd eller anmälan 
krävs enligt kommunens lokala 
föreskrifter 

40 § första stycket 
3 FMH 
Lokala föreskrifter 
för att skydda 
människors hälsa 
och miljön  

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.4.13 Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig 
verksamhet ska gälla även om det 
överklagas  
 

19 kap. 5 § punkt 
12 och 22 kap. 28 § 
MB 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

M.4.14 Besluta att avloppsanläggning eller 
värmepumpsanläggning inte får tas i 
bruk före besiktning  
 

18 § FMH Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

M.4.15 Besluta i ärende om tillstånd till 
värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten där tillstånd krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter  

17 § första stycket 
andra meningen 
FMH, 
 
Lokala föreskrifter 
för att skydda 
människors hälsa 
och miljön 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.4.16 Besluta i ärende om anmälan för att 
inrätta en värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten 
eller grundvatten  
 

17 § första stycket 
första meningen 
FMH 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.4.17 Besluta i ärende om tillstånd till 
värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten där tillstånd krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter 
 

17 § första stycket 
andra meningen 
FMH Lokala 
föreskrifter för att 
skydda människors 
hälsa och miljön 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
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M.4.18 Besluta i ärende om tillstånd eller 
anmälan för att inrätta eller använda en 
luftvärmepump där tillstånd eller 
anmälan krävs enligt kommunens lokala 
föreskrifter  

9 kap. 12 § MB, 
 
40 § första stycket 
10 FMH, 
 
Lokala föreskrifter 
för att skydda 
människors hälsa 
och miljön 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.4.19 Besluta i ärende om tillstånd om att 
inrätta anläggning för ny 
grundvattentäkt eller i ärende om 
anmälan av sådana anläggningar som 
redan finns där tillstånd respektive 
anmälan krävs enligt kommunens lokala 
föreskrifter  
 

9 kap. 10 § MB, 
 
Lokala föreskrifter 
för att skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.4.20 Besluta i ärende om anmälan om 
gödselstad eller annan upplagsplats för 
djurspillning inom område med 
detaljplan eller, om kommunen så 
föreskrivit, annat tätbebyggt område  
 

37 § FMH, 
 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.4.21 
 

Besluta i ärende om anmälan om att 
driva eller arrangera viss verksamhet 
enligt 38 § FMH (Gäller bl a 
yrkesmässig hygienisk behandling som 
innebär risk för blodsmitta, bassängbad, 
skolor) 
 

38 § FMH Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.4.22 Besluta i ärende om tillstånd att hålla 
vissa djur inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser där tillstånd 
krävs enligt kommunens lokala 
föreskrifter 
 

39 § FMH, 
 
Lokala föreskrifter 
för att skydda 
människors hälsa 
och miljön 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.4.23 Besluta i ärende om tillstånd eller 
anmälan för att sprida naturlig gödsel, 
slam eller annan orenlighet inom eller 
intill område med detaljplan där tillstånd 
eller anmälan krävs enligt kommunens 
lokala föreskrifter  

9 kap. 12 § MB, 
 
40 § första stycket 
2 FMH, 
 
Lokala föreskrifter 
för att skydda 
människors hälsa 
och miljön 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
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M.4.24 Besluta i ärende om tillstånd eller 
anmälan för att ordna ett upplag inom 
vissa områden för att skydda 
ytvattentäkter och enskilda 
grundvattentäkter där tillstånd eller 
anmälan krävs enligt kommunens lokala 
föreskrifter 
 

9 kap. 12 § MB, 
 
40 § första stycket 
5 FMH, 
 
Lokala föreskrifter 
för att skydda 
människors hälsa 
och miljön 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.4.25 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  

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.4.26 Besluta om föreläggande, förbud eller 
dispens gällande skydd för ytvatten och 
ytvattentäkter samt spridning av 
bekämpningsmedel på skyddade 
områden. 
 

Lokala föreskrifter 
för att skydda 
människors hälsa 
och miljön  

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.4.27 Meddela de förelägganden och förbud 
som behövs för att skydda människors 
hälsa och miljön avseende 
tomgångskörning  
 

Lokala föreskrifter 
för att skydda 
människors hälsa 
och miljön  

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.4.28 Meddela de förelägganden och förbud 
som behövs för att skydda människors 
hälsa och miljön avseende eldning 

Lokala föreskrifter 
för att skydda 
människors hälsa 
och miljön  
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.4.29 Avge yttrande till tillståndsmyndighet 
angående mellanlagring, återvinning 
eller bortskaffande av avfall 
Delegationen gäller dock inte 
anläggning som är av stor betydelse från 
nationell synpunkt  
 

FMH 20 b § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.4.30 Besluta om dispens, anmälan eller 
tillstånd med anledning av ansökan  
eller anmälan 

Lokala föreskrifter 
för att skydda 
människors hälsa 
och miljön  
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.4.31 Förelägga om försiktighetsmått, 
förbjuda, förelägga om att ansöka om 
tillstånd för viss verksamhet eller besluta 
att anmälan inte föranleder någon åtgärd  
 

27 § FMH Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.4.32 Besluta i tillsynsärenden i övrigt. Övrigt Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
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M.5 Verksamheter som orsakar 
miljöskador, 10 kap MB 

  

M.5.1 Besluta i tillsynsärende angående 
avhjälpande av föroreningsskada  

10 kap. 14 § MB  Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M 5.2 Besluta i tillsynsärende om ansvar för 
verksamhetsutövare eller den som 
annars är efterbehandlingsansvarig att 
utföra och bekosta 
efterbehandlingsåtgärder. 
 

MB 10 kap 2-4 §§ Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.5.3 
 
Rev. 

Besluta i tillsynsärende angående 
avhjälpande av allvarlig miljöskada  

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

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.5.4 Besluta i anmälningsärende om 
avhjälpandeåtgärd med anledning av en 
föroreningsskada, när åtgärden kan 
medföra ökad riska för spridning eller 
exponering av föroreningarna 
 

28 § FMH Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.6 Vattenverksamhet, 11 kap. 
MB 

  

M.6.1 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om 
anmälan av vattenverksamhet eller till 
länsstyrelse eller mark- och 
miljödomstol i ärende om tillstånd till 
markavvattning 
 

11 kap. 9 a-b och 
13 §§ MB, 21 § 
FVV 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.7 Jordbruk och annan 
verksamhet, 12 kap. MB 

  

M.7.1  Besluta avge yttrande i ärende om 
anmälan för samråd enligt 12 kap. 
6 § MB  
 

12 kap. 6 § MB Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

M.7.2 Besluta i tillsynsärende som rör 
miljöhänsyn i jordbruket. 

Föreskrifter 
(2004:62) om 
miljöhänsyn i 
jordbruket vad 
avser växtnäring 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.7.3 Besluta om dispens från föreskrifter om 
miljöhänsyn i jordbruket som 
Jordbruksverket har meddelat med stöd 
av 12 kap miljöbalken. 

MB 12 kap 10§ 
Föreskrifter 
(2004:62) om 
miljöhänsyn i 
jordbruket vad 
avser växtnäring 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 



Sida 26 av 56 
 
 
 
 
 
 

 

M.8 Kemiska produkter och 
biotekniska organismer,  
14 kap. MB 

  

M.8.1 Besluta i tillsynsärende om skydd mot 
vattenförorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor 
 

NFS 2017:5 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

M.8.2 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende 
om anläggningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen 

Förordningen 
(2016-1128) om 
fluorerande 
växthusgaser och 
ozonnedbrytande 
ämnen 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.8.3 Besluta i ärende om anmälan om åtgärd 
för att avlägsna PCB-produkter i 
byggnader och anläggningar 
 

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB  

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

M.8.4 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska 
produkter och biotekniska organismer i 
övrigt där nämnden ansvarar för 
tillsynen 
 

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

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

M.8.5 Besluta i ärenden om information om  
spridning av biocider 
 

4 kap 4 § NFS 
2015:3 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.8.6 Besluta i ärende om anmälan om 
spridning  av växtskyddsmedel på 
vägområde för att  förhindra spridning 
av invasiva arter, på banvallar och på 
områden över 1000     
 kvadratmeter där allmänheten får färdas 
fritt  

39 § SFS 2014:425 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.8.7 Besluta i ärenden om tillstånd för 
spridning av växtskyddsmedel på 
tomtmark för flerbostadshus, gårdar till 
skolor och förskolor, på allmänna 
lekplatser, allmänna parker och 
trädgårdar, idrotts- och  
fritidsanläggningar, vid planerings- och 
 anläggningsarbeten, på vägområden 
samt grusytor och andra mycket 
genomsläppliga  ytor, på ytor av asfalt 
eller betong eller andra hårdgjorda ytor 
 

2 kap 40 § SFS 
2014:425 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.8.8 Besluta i ärenden om tillstånd att 
yrkesmässigt använda växtskyddsmedel 
inom vattenskyddsområde 
 

2 kap 36§ 
SFS (2014:425) 
6 kap 1 §  
NFS (2015:2) 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
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M.8.9 Besluta i ärende om tillstånd till 
värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten där tillstånd krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter 

17 § första stycket 
andra meningen 
FMH 
Lokala föreskrifter 
för att skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.9 Avfall och producent-
ansvar, 15.kap MB 

 
 

M.9.1 
 
Rev. 

Besluta i ärende om dispens/tillstånd att 
själv ta hand om avfall (=d v s ej 
omfattas av den kommunala 
renhållningsskyldigheten) 

15 kap. 
 24-25 §§ tredje 
och fjärde styckena 
MB 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.9.2 Besluta i ärende om anmälan om 
kompostering eller annan 
återvinning/annat bortskaffande av annat 
avfall än trädgårdsavfall 
 

45 § AF 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

M.9.3 Förelägga den som är ansvarig för 
nedskräpning att iordningställa platsen 
samt vidta erforderliga förebyggande 
åtgärder.  

MB 15 kap 26§ Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.9.4 Besluta om undantag vad avser latrin § 22 Renhållnings-
föreskrifter om 
avfallshantering för 
Kalmarsundsregion
ens renhållare  
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.9.5 Besluta om undantag vad avser eget 
omhändertagande av filteravfall från 
fosforfällor  

§ 22 Renhållnings-
föreskrifter om 
avfallshantering för 
Kalmarsundsregion
ens renhållare  
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.9.6 Besluta om undantag vad avser slam  § 22 Renhållnings-
föreskrifter om 
avfallshantering för 
Kalmarsundsregion
ens renhållare 
Bilaga 1:3 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.9.7 
 
Rev. 

Besluta om undantag från 
renhållningsordningens föreskrifter om 
synnerliga skäl föreligger 

Lokala 
renhållningsföre-
skrifter 
KSRR 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  
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M.10 Allmänt om prövning enligt 16 kap. MB 
M.10.1 Förena ett tillstånd med villkor samt att 

tidsbegränsa tillstånd 
16 kap. 2 § första 
stycket 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.11 Förfarande i ansökningsmål 22 kap. MB 
M.11.1 Beslut med anledning av att 

verksamhetsutövare begär undantag från 
villkor om detta delegerats till 
tillsynsmyndigheten i tillståndsbeslutet. 
 

22 kap. 25 § 1 st 3 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.11.2 Besluta om villkor av mindre betydelse 
som mark- och miljödomstol i beslut om 
tillstånd har överlåtit till 
tillsynsmyndigheten 
 

22 kap. 25 § 3 st 
MB  

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.12 Tillstånds giltighet, omprövning m.m, 24 kap. MB 
M.12.1 Återkalla tillstånd, dispens och/eller 

godkännande 
24 kap. 3 § MB Samhällsbyggnadschef 

Avdelningschef 
Berörd handläggare  

M.12.2 Besluta att på ansökan av 
tillståndshavare upphäva eller ändra 
bestämmelser och villkor i ett 
tillståndsbeslut som meddelats på 
delegation 
 

24 kap. 8 § MB Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
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M.13 Tillsyn, 26 kap. MB 
  

M.13.1 Besluta om förelägganden eller förbud 
utan vite i ärenden som nämnden 
ansvarar för  

26 kap. 9 § MB 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  
 

M.13.2 Besluta i tillsynsärende om ansvar för 
verksamhetsutövare eller den som 
annars är ansvarig för efterbehandling 
att utreda föroreningar. 
 

MB 26 kap 22 §  Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.13.3 Besluta att lämna klagomål utan åtgärd 
 
 

26 kap Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

M.13.4 Besluta att förena föreläggande eller 
förbud med fast vite om högst 10 000 kr 
för respektive adressat i varje enskilt 
ärende  

26 kap. 14 § MB 
Lag (1985:206) om 
viten 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
 
 

 Vitesförelägganden som beslutats på 
delegation ska särskilt redovisas för 
nämnden 

  

M.13.5 Besluta att föreläggande riktat mot 
tidigare fastighetsägare eller 
tomträttshavare att avhjälpa skada eller 
olägenhet, som uppstått vid användning 
av fastighet eller en byggnad anläggning 
eller anordning, på annans mark enligt 7, 
8, 11 eller 12 kap. rikta föreläggandet 
mot ny ägare eller tomträttshavare om 
det är skäligt  
 

26 kap. 12 § MB 
 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.13.6 Besluta att ålägga tidigare ägare eller 
nyttjanderättshavare att lämna uppgift 
om ny ägares eller nyttjanderättshavares 
namn och adress 
 

26 kap. 13 § MB Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

M.13.7 Besluta att sända föreläggande eller 
förbud, som meddelats mot någon i 
egenskap av ägare m. m. till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning 
i inskrivningsregistret 
 

26 kap. 15 § MB Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.13.8 Besluta om ansökan av vitesbesluts 
verkställighet 

26 kap. MB Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
 

M.13.9 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 
 

26 kap. 19 § tredje 
stycket MB 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
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M.13.10 Om särskilda skäl föreligger bevilja 
anstånd i högst 1 månad med 
inlämnande av grunddelen och 
emissionsdeklarationen och högst 3 
månader med textdelen.  
 

26 kap. 20 § MB 
samt  
NFS 2006:9 6 §  
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.13.11 Besluta att förelägga den som bedriver 
verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna 
de uppgifter och handlingar som behövs 
för tillsynen 
 

26 kap. 21 § MB Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.13.12 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 som behövs för tillsynen 
 

26 kap. 22 § MB Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.13.13 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 undersökningen inte 
överstiger 25 000 kronor. 
 

26 kap. 22 § första 
stycket MB 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.13.14 Besluta om att förena beslut om 
undersökning med förbud att överlåta 
berörd fastighet eller egendom till dess 
undersökningen är slutförd 
 

26 kap. 22 § tredje 
stycket MB 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.13.15 Bestämma att beslut i tillsynsärende ska 
gälla omedelbart även om det överklagas 

26 kap. 26 § MB Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

M.13.16 Besluta om att genomföra testköp 26 kap 28 § MB 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

M.14 Avgifter, 27 kap MB 
 

 

M.14.1 Besluta om att påföra avgift för 
prövning och tillsyn enligt kommunens 
taxa om avgifter inom miljöbalkens 
tillämpningsområde 
 
 

27 kap. 1 § MB 
Kommunens taxa  

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.14.2 Besluta om nedsättning av avgift eller 
efterskänkande av avgift i enskilda fall 
enligt vad som föreskrivs i kommunens 
taxa 
 

Kommunens taxa Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
  
 

M.14.3 Bestämma att beslut om avgift ska gälla 
omedelbart även om det överklagas 

9 kap. 5 § FAPT Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
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Berörd handläggare  

M.15 Tillträde m.m., 28 kap. MB 
 

 

M.15.1 Besluta att meddela förbud, vid eller 
utan vite, att rubba eller skada 
mätapparat eller liknande utrustning som 
behöver sättas ut vid undersökningar . 
 
Besluta att förena förelägganden eller 
förbud vid vite om högst 10 000 kronor i 
varje enskilt ärende eller löpande vite 
om högst 10 000 kronor per överträdelse 
eller 10 000 kronor per månad som 
föreläggandet inte åtlytts. 
 

28 kap. 1 och 7 §§ 
MB 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.15.2 Besluta att begära polishjälp för att få 
tillträde till fastigheter, byggnader, andra 
anläggningar samt transportmedel för att 
myndighetens uppgifter ska kunna 
utföras 
 

28 kap. 1 och 8 §§ 
MB 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.16 Miljösanktionsavgifter, 30 
kap. MB 

 
 

M.16.1 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 
10 000 kr  

30 kap. 3 § MB Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

 Miljösanktionsavgift som beslutats på 
delegation ska särskilt redovisas för 
nämnden. 

  

M.17 Vissa övriga ärenden 
  

M.17.1 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 
rörande bidrag för åtgärder och andra 
åtgärder i bostäder 
 

 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

M.17.2 Avge yttrande till länsstyrelse i ärende 
om tillstånd att inrätta hem för vård och 
boende som drivs av en enskild eller 
sammanslutning 
 

 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

M.17.3 Avge yttrande till polismyndighet i 
ärende om allmänna sammankomster, 
offentliga tillställningar, bullrande 
verksamheter och liknande verksamheter 
 

 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

M.17.4 Avge yttrande till polismyndighet i 
ärende om tillstånd till hotell- och 
pensionatsrörelse 
 

 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  
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 Handläggning inom ramen för kommunens ansvar för 
miljö- och hälsoskyddsområdet 

M.18 Alkohollagen 
  

M.18.1 Avge yttranden till den nämnd som 
handhar alkohollagen 
 

 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

M.18.2 Debitera avgift för 
anmälan/ändringsanmälan, årlig avgift 
samt avgift för tillsyn och kontroll enligt 
kommunfullmäktiges beslut för den som 
bedriver anmälningspliktig servering av 
eller detaljhandel med folköl. 

6-8 §§ kommun-
fullmäktiges taxa 
för anmälan och 
tillsyn över 
detaljhandel med 
folköl 
8 kap 10 § 
alkohollagen 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.18.3 Begära in upplysningar, handlingar och 
varuprover som behövs för tillsynen. 

8 kap 6 § 
alkohollagen 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

M.18.4 Beslut att överlämna överklagande till 
allmän förvaltningsdomstol. 

9 kap 2 § 
alkohollagen 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

M.18.5 Besluta att sätta ned eller efterskänka 
avgift enligt taxa 

9 § kommun-
fullmäktiges taxa 
för anmälan och 
tillsyn över 
detaljhandel med 
folköl 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.18.6 Besluta över anmälan av 
folkölsförsäljning 

5 kap 5 § 
alkohollagen 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

M.18.7 Besluta i anmälningsärenden avseende 
folkölsservering 

8 kap 8 § 
alkohollagen 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

M.18.8 Bedriva tillsyn över detaljhandel med 
folköl 

9 kap 2 § 
alkohollagen 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

M.18.9 Beslut att meddela föreläggande eller 
förbud  

9 kap 19 § 
alkohollagen 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

M.18.10 Beslut att meddela varning 9 kap 19 § 
alkohollagen 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
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M.19 Begravningskungörelsen 
  

M.19.1 Yttrande angående flyttning av gravstoft 31 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

M.20 Bilskrotningsförordningen 
  

M.20.1 Avge yttrande i ärenden om 
auktorisation av bilskrotare 

6 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

M.21 Förordning (2004:989) om översyn av vissa  
miljöfarliga verksamheter 

M.21.1 Meddela förelägganden i syfte 
att följa 4 § FÖM 

4 § 2 st FÖM Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
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Delegering inom plan- och bygglagens område  
 
Delegering sker med stöd av 6 kap. 37 och 39 §§ kommunallagen (2017:725) samt 12 kap  
5 och 6 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Ett delegationsuppdrag får enligt 12 kap 6 § PBL, utöver det som följer av 6 kap. 38 § 
kommunallagen, inte omfatta befogenhet att 
 
1. avgöra ärenden som är av stor vikt eller har principiell betydelse, 
2. i andra fall än som avses i 11 kap. 30–32 §§ och 33 § 1 PBL besluta förelägganden eller 
förbud som förenas med vite, 
3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet 
avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som 
föreläggandet riktas mot, eller 
4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 
 
Delegeringen innefattar inte befogenhet att avslå en framställning eller ansökan, om inte 
annat uttryckligen anges. Delegeringen ger inte heller rätt att avgöra ärende som är av stor 
vikt eller har en principiell betydelse, med undantag för befogenheten för ordföranden att 
besluta i brådskande ärenden. 
 
Delegeringen innefattar rätt att besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från 
detaljplan eller områdesbestämmelser, inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31 b 
§ respektive 9 kap. 35 § andra stycket PBL. Rätten att medge liten avvikelse i ett 
delegationsbeslut förutsätter att genomförd kommunikation enligt 9 kap 25 § inte har 
inneburit att någon sakägare haft synpunkter på den sökta åtgärden.  
 
  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm#K6P34
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K11P30
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K11P32
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K11
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Delegerad beslutanderätt  
 

 Ärende Lagrum Delegat 

P Plan- och bygglagen 

P.1 Detaljplaner m.m. PBL 5 kap. 
 

P.1.1 Beslut om granskning för detaljplaner med 
standardförfarande  
 

PBL 5 kap 5-18 §§ Samhällsbyggnadschef 
 

P.1.2 Beslut om en detaljplan kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan eller ej 
 

PBL 5 kap 11 a Samhällsbyggnadschef 

P.1.3 Beslut om planbesked i de fall stöd för den 
avsedda åtgärden finns i en aktuell eller 
aktualitetsförklarad översiktsplan 
 

PBL 5 kap. 2  
och 5 §§ 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 

P.1.4 Beslut om överenskommelse med 
sökanden att planbesked får lämnas senare 
än inom fyra månader 
 

PBL 5 kap. 4 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 

P.2 Lov m m PBL 9 kap. 
 

P.2.1 Beslut om bygglov inom ramen för de 
föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32 a §§ 
PBL i följande ärenden: 
 

PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 1  
och 2 

 

 a) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus 
utanför område med detaljplan, inom 
ramen för de villkor som bestämts i 
bindande förhandsbesked 

 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

 b) Nybyggnad eller tillbyggnad inom 
detaljplan för handel, kontor, hantverk 
eller industri med högst 999 m2 

bruttoarea 
 

 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

 c) Nybyggnad eller tillbyggnad inom 
detaljplan för handel, kontor, hantverk 
eller industri > 1000 m2 bruttoarea 

 

 Arbetsutskottet 
 
 

  



Sida 36 av 56 
 
 
 
 
 
 

 d) Nybyggnad av en- och tvåbostadshus 
som inte hänför sig till rad- eller 
kedjehusbebyggelse 

 

 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

 e) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus  
 

 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

 f) Ny- eller tillbyggnad av 
komplementbyggnad 

 

 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

 g) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, 
avloppspumpstation eller därmed 
jämförliga byggnader  

 

 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

 h) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt 
eller delvis för väsentligen annat 
ändamål inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser 
 

PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 3a) 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

 i) Inredande av någon ytterligare bostad 
eller någon ytterligare lokal för handel, 
hantverk eller industri 

 

PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 3b) 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

 j) Byte av färg, fasadbeklädnad, 
taktäckningsmaterial eller andra 
åtgärder som avsevärt påverkar 
byggnadens yttre utseende 

 

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

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

 k) 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 

 

PBL 9 kap. 8 § 
första stycket 2b)  
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
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 l) Ändring av gällande bygglov inom 
ramen för tidigare medgiven bruttoarea 
eller medgiven avvikelse från 
detaljplan eller områdesbestämmelser 

 

PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 1 och 
2 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

 m) Nybyggnad eller väsentlig ändring av 
upplag eller materialgårdar (p. 2) fasta 
cisterner * (p. 4), murar och plank  
(p. 7), parkeringsplatser utomhus (p.8) 
samt transformatorstation (p. 10). 

 
 

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

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

 n) 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 §§ 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 

P.2.2 
 

Beslut om rivningslov (oavsett storlek) 
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 10 §  Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.2.3 
 

Beslut om marklov (oavsett storlek) inom 
ramen för föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL  
 

PBL 9 kap 11-13 
§§ 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.2.4 Bygglov för åtgärder som inte kräver lov 
 

PBL 9 kap 14 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.2.5 Besluta om förhandsbesked inom 
ramen för föreskrifterna i 9 kap.  
17-18 §§ 
 

PBL 9 kap. 17-18 
§§ 

Samhällsbyggnads-
nämndens arbetsutskott 

P.2.6 Beslut om villkorsbesked inom ramen för 
föreskrifterna i 9 kap 19 § 
 

PBL 9 kap 19 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
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P.2.7 Förelägga sökanden att avhjälpa brister i 
ansökan inom viss tid  
 

PBL 9 kap. 22 § 
första stycket  

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.2.8 Besluta att avvisa eller avgöra ärendet i 
befintligt skick.      

PBL 9 kap. 22 § 
andra stycket 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.2.9 Beslut om att samordning enligt 9 kap. 24 
§ 1 st inte ska ske, då särskilda skäl för det 
föreligger 
 

PBL 9 kap. 24 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.2.10 Beslut om att förlänga handläggningstiden 
för ärende om lov eller förhandsbesked i 
högst tio veckor utöver de ursprungliga tio 
veckorna  
 

PBL 9 kap. 27 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.2.11 Beslut om tidsbegränsat bygglov (oavsett 
storlek) inom ramen för föreskrifterna i 9 
kap. 33 §  

PBL 9 kap 33 § 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.3 Anmälan, genomförande av 
åtgärder m m 

PBL 10 kap. 

 

 

P.3.1 Beslut att, om en anmälan av 
anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 5 § 
PBF är ofullständig, förelägga sökanden att 
avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr 
att anmälan kan komma att avvisas eller att 
avgöras i befintligt skick  
 

PBF 6 kap. 10 § 
första stycket 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.3.2 Beslut att avvisa anmälan, om 
föreläggande enligt 6 kap. 5 § första 
stycket inte följs, och anmälan är så 
ofullständig att anmälan inte kan 
handläggas . 
 

PBF 6 kap. 10 § 
andra stycket  
 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

  



Sida 39 av 56 
 
 
 
 
 
 

P.3.3 Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk 
utan att slutbesked lämnats.  
 

PBL 10 kap. 4 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.3.4 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en 
kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag 
 

PBL 10 kap. 13 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 
 

P.3.5 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 
kap. 14 § inte behövs något tekniskt 
samråd 
 

PBL 10 kap. 22 § 
första stycket 1 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.3.6 Beslut att förelägga byggherren 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 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.3.7 Beslut att med startbesked godkänna att en 
åtgärd får påbörjas och att i startbeskedet 

- fastställa den kontrollplan som ska 
gälla med uppgift om vem eller 
vilka som är sakkunniga eller 
kontrollansvariga 

- bestämma de villkor som behövs 
för att få påbörja åtgärden 

- bestämma villkor och ungefärlig 
tidpunkt för utstakning som behövs 

- bestämma de handlingar som ska 
lämnas inför beslut om slutbesked  

- ge de upplysningar om krav enligt 
annan lagstiftning som behövs 

 

PBL 10 kap. 23-
24§§ 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.3.8 Anmärkning i anslutning till arbets-
platsbesök/besiktning inom ramen för 
nämndens tillsynsarbete som innefattar för 
byggherren bindande föreskrift 
(föreläggande). Föreläggande med påföljd 
(vite eller åtgärd) beslutas av nämnden 
 

PBL 10 kap. 27-28 
§§ och 11 kap. 8, 
19-20 §§ 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.3.9 Beslut att det för rivningsåtgärder inte 
behövs någon kontrollplan 
 

PBL 10 kap. 18 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
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P.3.10 Beslut om kompletterande villkor för 
bygg- eller rivningsåtgärderna eller för 
kontrollen 
 

PBL 10 kap 29 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.3.11 Beslut om slutbesked respektive om 
interimistiskt slutbesked enligt 
föreskrifterna i 10 kap. 34-37 §§ PBL 
 

PBL 10 kap. 34-37 
§§ 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
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P.4 Tillsyn, tillträde, ingripande 
och påföljder  

PBL 11 kap. 
 

P.4.1 Avge skriftligt ingripandebesked inom 
ramen för föreskrifterna 11 kap. 7 § PBL 
 

PBL 11 kap. 7 §  Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.4.2 Beslut att av polismyndigheten begära det 
biträde som behövs för tillträde enligt 11 
kap. 8 § PBL 
 

PBL 11 kap. 9 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.4.3 Beslut om lovföreläggande om lovpliktig 
åtgärd har vidtagits utan lov, om det är 
sannolikt att lov kan ges för åtgärden och 
delegaten har befogenhet att besluta i 
lovärendet 
 

PBL 11 kap. 17 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.4.4 Förelägga 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 
 

PBL 11 kap. 18§ Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.4.5 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller 
åtgärd, även förbud som förenas med vite 
 

PBL 11 kap. 30-32 
§§ 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.4.6 Beslut om förbud mot användning av hela 
eller delar av byggnadsverk om 
byggnadsverket har säkerhetsbrister, även 
förbud som förenas med vite 
 

PBL 11 kap. 33 § 
första stycket 1 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 
 

P.4.7 Beslut om förbud mot användning av hela 
eller delar av byggnadsverk, om det inte 
finns förutsättningar för att ge slutbesked 
 

PBL 11 kap. 33 § 
första stycket 2  

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.4.8 Besluta att utse annan funktionskontrollant 
inom ramen för föreskrifterna i 11 kap. 34 
§ PBL 
 

PBL 11 kap. 34 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
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P.4.9 Beslut att entlediga kontrollansvarig inom 
ramen för föreskrifterna i 10 kap. 11 och 
11 kap. 35 §§ PBL och, efter förslag av 
byggherren, besluta om en ny 
kontrollansvarig  
 

PBL 11 kap. 35 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.4.10 Beslut att ansöka om handräckning hos 
kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 
11 kap. 8 § eller när någon har underlåtit 
att utföra arbete eller vidta en åtgärd som 
har förelagts honom eller henne enligt 11 
kap. 19-24 §§ PBL 

PBL 11 kap. 39 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.5 Avgifter PBL 12 kap. 
 

P.5.1 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall 
med tillämpning av kommunens plan- och 
bygglovtaxa 

PBL 12 kap. 8-11 
§§ och kommunens 
plan- och 
bygglovtaxa  
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 

P 6 Plan- och byggförordningen m.m 
. 

P 6.1 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 
 

PBF 3 kap. 21 § 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Byggnadsinspektör 

P 6.2 Förelägga den som äger eller ansvarar för 
en motordriven anordning installerad i ett 
byggnadsverk att se till att anordningen 
kontrolleras (om det behövs för att 
säkerställa att den uppfyller de krav som 
gäller för anordningen enligt 8 kap. 4 § 
PBL) 
 

PBF 8 kap. 6 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Byggnadsinspektör 

P.6.3 Beslut om längre besiktningsintervall 
enligt 3 kap. 16§ 
 
Beslut om anstånd med besiktning i fall där 
det finns särskilda skäl enligt 3 kap. 17 §  
 
 
 

Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd (BFS 
2011:12 med 
ändringar omtryckt 
i BFS 2012:11 
H14) om hissar och 
vissa andra 
motordrivna 
anordningar 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Byggnadsinspektör  
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P.6.4 Besluta om användningsförbud för hissar 
och andra motordrivna anordningar  
 

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

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Byggnadsinspektör 

P.6.5 Besluta om föreläggande (utan vite) mot 
ägare till byggnader som inte fullgör sina 
skyldigheter ifråga om funktionskontroll av 
ventilationssystem  
 

PBF 5 kap. 1-7 §§ 
med tillhörande 
föreskrifter samt 11 
kap. 19-20 §§ PBL 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Byggnadsinspektör 

P.6.6 Beslut om senareläggning av 
besiktningstidpunkt inom ramen för 
föreskrifterna i 4 § (om det finns särskilda 
skäl) 
 
 
 

Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd om 
funktionskontroll 
av ventilations-
system och 
certifiering av 
sakkunniga 
funktions-
kontrollanter, BFS 
2011:16 OVK 1, 
ändrad 2012:6, 
OVK 2, 4 §  
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Byggnadsinspektör  
 
 
 

P 7 Boverkets byggregler, BFS 2011:6, omtryck 2014:3  
P.7.1 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  
 

BBR 1:21 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 

P.8 Boverkets föreskrifter 2011:10, omtryck 2013:10, om 
tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 
(eurokoder)  

P.8.1 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 2013:10. EKS 
9, 3 § 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Byggnadsinspektör 
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P.9 Lag (2014:227) om färdigställandeskydd 
P.9.1 Prövning av behov och beslut i frågan om 

färdigställandeskydd behövs eller inte vid 
nybyggnad av småhus som inte ska 
användas för permanent bruk 
 

LFS 3 § första 
stycket andra 
meningen 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.9.2 Prövning av behov och beslut i frågan om 
färdigställandeskydd behovs eller inte vid 
tillbyggnad m.m. 

LFS 3 § första 
stycket första 
meningen  

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Bygglovsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

P.10 Lagen (1998:814)och förordningen (1998:929) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

P.10.1 Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom 
allmänheten avvisas från ett visst område 
som är av betydelse för friluftslivet 

 

LGS 5 §  Samhällsbyggnadschef 
Berörd handläggare 

P.10.2 Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen FGS 4 § första 
stycket, 6, 7, 9 §§ 
LGS  

 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
 

P.10.3 Beslut om förelägganden och förbud i 
ärenden om tillsyn enligt lagen som 
ankommer på nämnden, dock utan vite  

 

LGS 12 § Samhällsbyggnadschef 
Berörd handläggare 

P.10.4 Besluta om avgifter med anledning av 
prövning av fråga om tillstånd eller 
medgivande i enskilda ärenden med 
tillämpning av kommunens taxeföreskrifter 

LGS 13 §, 
Förordning 
(1998:903) om 
avgifter för 
prövning enligt 
lagen med särskilda 
bestämmelser om 
gaturenhållning och 
skyltning samt 
kommunens taxa 

 

Samhällsbyggnadschef 
Berörd handläggare 

P.11 Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brand-
farliga och explosiva varor 

P.11.1 Avge yttrande till räddningstjänsten  Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
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Strålskyddslagen 

Delegerad beslutanderätt 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

S Strålskyddslagen 
S.1 Besluta att begära upplysningar eller 

handlingar som behövs för sådan tillsyn 
enligt strålskyddslagen som nämndens 
ansvarar för 

31 § SSL 
16 § SSF 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

S.2 Besluta i ärende om solarier inom 
nämndens ansvarsområde  

- Med anledning av anmälan av 
verksamhet i vilken solarium 
upplåts till allmänheten 

- I övrigt  

32 § SSL 
16§ SSF 
10 och 19 §§ 
SSMFS 2012:5  
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

S.3 Besluta att förena föreläggande och förbud 
enligt strålskyddslagen med vite om högst 
25 000 kr 

34 § SSL Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
 

S.4 Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende 
enligt strålskyddslagen 

16 a § SSF 
Kommunens taxa 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
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Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

Delegerad beslutanderätt 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

T Lag om tobak och liknande produkter, LTLP 
T.1 Beslut att meddela sanktioner 

(föreläggande, återkallelse,  
varning, förbud) 

7 kap. 9-13 och 
15 §§ LTLP 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

T.2 Bedriva tillsyn enligt LTLP 7 kap. 3-4 § 
LTLP 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

T.3  Begära in upplysningar, handlingar och 
varuprover som behövs för tillsynen 

7 kap. 17 § 
LTLP 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

T.4 Beslut att sätta ned eller efterskänka 
avgift enligt taxa 

9 § kommun-
fullmäktiges 
taxa för till-
ståndsprövning, 
anmälan, tillsyn 
och kontroll 
enligt LTLP 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
 

T.5 Beslut att ansöka hos förvaltningsrätten 
om utdömande av vite när beslut om 
vite fattats på delegation enligt 
tobakslagen 
 

6 § lag (1985: 
206) om viten 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

T.6  Begära polismyndighetens hjälp vid 
tillsyn  

7 kap 19§ LTLP Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

T.7  Besluta om att förena föreläggande 
eller förbud med fast vite om högst 
25 000 kr. 
 

7 kap.9 § LTLP Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
 

T.8  Besluta om att förena föreläggande 
eller förbud med löpande vite om högst 
25 000kr per överträdelse eller 
25 000kr per månad. 
 

7 kap.9 § LTLP  
4 § Lag (1985: 
206) om viten 

Arbetsutskottet 
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T.9 
 
 

Beslut om avgift för tillsyn och kontroll 
av den som bedriver tillstånds- och 
anmälningspliktig handel med 
tobaksvaror 
 

6-8 §§ kommun-
fullmäktiges 
taxa för till-
ståndsprövning, 
anmälan, tillsyn 
och kontroll 
enligt LTLP  
8 kap. 2§ LTLP 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

T.10 Beslut om avgift för tillståndsprövning 
av ansökan om tillstånd 

6b § kommun-
fullmäktiges 
taxa för 
tillstånds-
prövning, 
anmälan, tillsyn 
och kontroll 
enligt LTLP 
8 kap. 1§ LTLP 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

T.11 Beslut om avgift för 
anmälan/ändringsanmälan 

6a § kommun-
fullmäktiges 
taxa för till-
ståndsprövning, 
anmälan, tillsyn 
och kontroll 
enligt LTLP 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

T.12  Beslut om att bevilja 
försäljningstillstånd för detalj-
respektive partihandlare 
 

5 kap. 3 § LTLP Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

T.13 Beslut att bevilja försäljningstillstånd 
efter ansökan från konkursbo 

5 kap. 9 § LTLP Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

T.14 Beslut att inte lämna uppgifter ur 
allmän handling eller att uppställa 
villkor för uppgiftens utlämnande 
 

17 kap. 1 § och 
30 kap. 20 § 
OSL 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
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Lag om handel med receptfria läkemedel 

Delegerad beslutanderätt 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

U Lag om handel med receptfria läkemedel 
U.1 Bedriva kontroll av efterlevnaden av denna 

lag om handel med receptfria läkemedel 
och av de föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till lagen 
 

20 § lag (2009:730) 
HRL  

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

U.2 Begära in upplysningar och handlingar som 
krävs för kontrollen. Rätt till tillträde till 
områden, lokaler och andra utrymmen som 
används i samband med detaljhandeln och 
hanteringen i övrigt av läkemedel. 
 

21 § lag (2009:730) 
HRL 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

U.3 Rapportera brister till läkemedelsverket 21 § lag (2009:730) 
HRL 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

U.4 Besluta om kontrollköp 21 a § lag 
(2009:730) HRL 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

U.5 Besluta om debitering av avgift för 
anmälan/ändringsanmälan, årlig avgift 
samt avgift för tillsyn och kontroll av den 
som bedriver detaljhandel med receptfria 
läkemedel. 

23 § lag (2009:730) 
HRL 
6-8 §§ kommun-
fullmäktiges taxa 
för tillsyn över 
lagen om handel 
med receptfria 
läkemedel 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

U.6 Besluta att sätta ned eller efterskänka 
avgift enligt taxa 

9 § kommun-
fullmäktiges taxa 
för tillsyn över 
lagen om handel 
med receptfria 
läkemedel 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
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Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen  
 

Delegerad beslutanderätt 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

TS Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen 

 Beslut under handläggningen    
TS.1 Beslut att avskriva ett ärende från vidare 

handläggning, exempelvis obefogade 
klagomål 
 

 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

TS.2 Beslut att avvisa en framställning som är så 
ofullständig eller oklar att den inte kan tas 
upp till prövning  
 

20 § andra stycket 
FL  
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

TS.3 Beslut att begära att den som anlitar ombud 
ska medverka personligen vid 
handläggning av ett ärende. 
 

14 § första stycket 
FL  
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

TS.4 Beslut att ett ombud eller biträde som är 
olämpligt för sitt uppdrag inte längre får 
medverka i ärendet  
 

14 § andra stycket 
FL  
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

TS.5 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  
 

15 § första stycket 
FL  
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

TS.6 Beslut att förelägga part eller ombud att 
styrka ombudets behörighet genom en 
fullmakt med det innehåll som framgår av 
15 § första stycket FL  
 

15 § andra stycket 
FL  
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

TS.7 Beslut att begära att en handling bekräftas 
av avsändaren  
 

21 § FL  
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

  



Sida 50 av 56 
 
 
 
 
 
 

 Upplysningar och tillträde    
TS.8 Beslut om att av den som driver 

serveringsställe begära de upplysningar 
och handlingar som behövs för tillsynen.  
 

5 § TS Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

TS.9 Beslut om att begära tillträde till sådana 
lokaler, områden och entréer som avses i 3 
§ för att utöva tillsynen.  
 

5 § TS Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

TS.10 Beslut om att hos Polismyndigheten begära 
sådan hjälp som behövs för genomförande 
av åtgärder enligt lagens 5 §.  
 

6 § TS Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

 Förelägganden och förbud    
TS.11 Beslut om föreläggande att vidta 

smittskyddsåtgärder enligt lagens 3 § och 
anslutande föreskrifter  
för att förhindra spridning av det virus som 
orsakar covid-19.  
Sådant föreläggande får förenas med fast 
eller löpande vite om maximalt 25 000 kr.  
 

7 och 8 §§ TS 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 

TS.12 Beslut om föreläggande om stängning av 
serveringsställe för viss tidsperiod eller tills 
vidare.  
 
Sådant föreläggande får förenas med fast 
eller löpande vite om maximalt 25 000 kr.  
 

7 och 8 §§ TS 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 

TS.13 Beslut om föreläggande om stängning av 
viss del av serveringsställe för viss 
tidsperiod eller tills vidare.  
 
Sådant föreläggande får förenas med fast 
eller löpande vite om maximalt 25 0000 kr.  
 

7 och 8 §§ TS 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 

TS.14 Beslut om föreläggande om stängning av 
hela eller del av serveringsställe under 
vissa tider på dygnet.  
 
Sådant föreläggande får förenas med fast 
eller löpande vite om maximalt 25 000 kr.  
 

7 och 8 §§ TS 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 

TS.15 Beslut om förordnande att ett föreläggande 
ska börja gälla vid en annan tidpunkt än 
den som anges i 7 § tredje stycket  
 

7 § tredje stycket 
TS 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

TS.16 Återkallelse av ett föreläggande som 
meddelats med stöd av delegering  
 

 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
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 Genomförande/verkställighet av 
föreläggande eller förbud  

  

TS.17 Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten 
om utdömande av vite.  
 

6 § lagen 
(1985:206) om 
viten  
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

 Överklaganden, rättidsprövning 
och rättelse av beslut  

  

TS.18 Överklagande av beslut eller dom som 
innebär en ändring av delegatens beslut.  
 

 Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

TS.19 Beslut om rättelse/ändring av beslut som 
delegaten fattat enligt de förutsättningar 
som anges i 36–39 §§ FL  
 

36–39 §§ FL  
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

TS.20 Beslut att avvisa överklagande av beslut 
som för sent inkommet enligt vad som 
anges i 45 § första stycket andra meningen 
FL  
 

45 § första stycket 
andra meningen FL  
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
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Alkohollagen (2010:1622) 
 

Delegerad beslutanderätt 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

AL Alkohollagen (AlkL) SFS 2010:1622 
    
AL.1 Beslut om meddelande av stadig-

varande serveringstillstånd till slutna 
sällskap. 
 

AlkL 8 kap 2 § Arbetsutskott 

AL.2 Beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten. 
Delegation under sommarperioden juni-
augusti månad, samt de månader 
samhällsbyggnadsnämnden inte har 
ordinarie sammanträden 
 

AlkL 8 kap 2 § Arbetsutskott 

AL.3 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 
till allmänheten vid enstaka tillfällen 
eller tidsperiod. 

AlkL 8 kap 2 § Alkoholhandläggare. 
Arbetsutskott vid 
större arrangemang 
som exempelvis 
Latitud, 
Hamnfestivalen 
 

AL.4 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 
till slutna sällskap vid enstaka tillfällen 
eller tidsperiod. 
 

AlkL 8 kap 2 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Alkoholhandläggare 

AL.5 Ändring av tidigare meddelat 
serveringstillstånd att gälla även andra 
alkoholdrycker. 
 

AlkL 8 kap 2 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Alkoholhandläggare 

AL.6 Avskrivning av ansökan och avvisning. 
 

AlkL 8 kap 2 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Alkoholhandläggare 
 

AL.7 Godkännande av lokal avseende 
cateringsverksamhet för slutna sällskap, 
som har meddelats stadigvarande 
serveringstillstånd. 
 

AlkL 8 kap 4 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Alkoholhandläggare 
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AL.8 Beslut om tillfälligt tillstånd för 
provsmakning riktat till allmänheten. 
 

AlkL 8 § 6 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Alkoholhandläggare 
 

AL.9 Beslut om tillfälligt tillstånd för 
provsmakning vid tillverkningsstället. 
 

AlkL 8 kap 7 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Alkoholhandläggare 
 

AL.10 Beslut om nedsättning av avgift. AlkL 8 kap 
10 § 1 o 2 st 
 

Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Alkoholhandläggare 
 

AL.11 Ansvar för genomförande av 
kunskapsprov 
 

AlkL 8 kap 12 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Alkoholhandläggare 
 

AL.12 Beslut i ärenden rörande tillfälligt 
serveringstillstånd avseende 
gemensamt serveringsområde 
 

AlkL 8 kap 14 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Arbetsutskott 

AL.13 Ändring av serveringstid inom 
normaltid. 
 

AlkL 8 kap 19 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Alkoholhandläggare 
 

AL.14 Ändring av serveringstid utöver 
normaltid. 
 

AlkL 8 kap 19 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Alkoholhandläggare 
 

AL.15 Beslut att inleda och avsluta 
tillsynsutredning 
 

AlkL 9 kap 2 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Alkoholhandläggare 
 

AL.16 Beslut att avskriva tillsynsutredning. 
 

AlkL 9 kap 2 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Alkoholhandläggare 
 

AL.17 Ändring av tillstånd avseende ändrad 
serveringsyta, ändring av lokal, 
uteservering eller dylikt. 
 

AlkL 9 kap 11 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Alkoholhandläggare 

AL.18 Godkännande av nya bolagsmän. 
 

AlkL 9 kap 11 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Alkoholhandläggare 
 

AL.19 Beslut att konkursbo får fortsätta 
rörelse. 
 

AlkL 9 kap 12 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Alkoholhandläggare 
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AL.20 Meddelande om erinran 
 

AlkL 9 kap 17 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Alkoholhandläggare 
 

AL.21 Meddelande om varning. 
 

AlkL 9 kap 17 § Arbetsutskott 
 

AL.22 Beslut om att återkalla 
serveringstillstånd vid egen begäran. 
 

AlkL 9 kap 18 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Alkoholhandläggare 
 

AL.23 Beslut om att återkalla 
serveringstillstånd vid brott mot 
Alkohollagen 
 

AlkL 9 Kap 18 § Arbetsutskott 

AL.24 Beslut om återkallelse av 
serveringstillstånd då 
samhällsbyggnadsnämndens beslut ej 
kan avvaktas. 
 

AlkL 9 kap 18 § Ordförande 

AL.25 Beslut att utse ombud för 
samhällsbyggnadsnämndens ärende 
enligt alkohollagen 
 

FL 14 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 

AL.26 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 Kap 2 § SoL 
9 kap 17, 18 och 
19 §§ AlkL 

Arbetsutskott. 
Då arbetsutskottets 
beslut ej kan avvaktas 
- delegation till 
ordförande och vice 
ordförande 
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Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

 

Delegerad beslutanderätt 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

F.1 Fastighetsbildningslagen (1970:988) 
F.1.1 Företräda samhällsbyggnadsnämnden vid 

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

FBL 4 kap. 25§ Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

F.1.2 Godkännande av förrättning, för-
rättningsbeslut eller gränsutmärkning 

FBL 15 kap. 11 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

 

Anläggningslagen (1973:1149) 

Delegerad beslutanderätt 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

F.2 Anläggningslagen (1973:1149) 
F.2.1 Företräda samhällsbyggnadsnämnden vid 

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

AL 21 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare  

F.2.2 Godkännande av beslut eller åtgärd AL 30 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
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Ledningsrättslagen (1973:1144) 

Delegerad beslutanderätt 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

F.3 Ledningsrättslagen (1973:1144) 
F.3.1 Företräda samhällsbyggnadsnämnden vid 

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

LL 19 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 

F.3.2 Godkännande av beslut eller åtgärd LL 28 § Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

 

Lagen om lägenhetsregister (2006:378) 

Delegerad beslutanderätt 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

F.4 Lagen om lägenhetsregister (2006:378) 
F.4.1 Beslut att fastställa belägenhetsadress LoL 10 §  Avdelningschef 

Berörd handläggare 
 

F.4.2 Beslut att fastställa lägenhetsnummer LoL 11 § Avdelningschef 
Berörd handläggare 
 

F.4.3 Behörighet att registrera ändringar och 
kompletteringar 
 

LoL 13 § Berörd handläggare 

F.4.4 Beslut att förelägga fastighetsägare att 
fullgöra sina skyldigheter enligt 14 
eller 16 §. 
 

LoL 22 § Berörd handläggare 
Avdelningschef 
Förvaltningschef 

F.4.5 Beslut att förena föreläggande med 
vite. Vitesbelopp högst 25 000 kronor. 
 

LoL 23 § Avdelningschef 
Förvaltningschef 
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