Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Beslutad av samhällsbyggnadsnämnden den 17 december 2020.
Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod.
Allmänt om delegering av beslutanderätt
Med delegering avses att nämnd överför självständig beslutanderätt till delegaten, det
vill säga ger en person i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden.
Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem och kan överklagas
på samma sätt. Nämnden kan inte ändra beslutet, däremot kan nämnden återkalla den
givna beslutanderätten.
Uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar får ges till
• utskott inom nämnden
• ledamot eller ersättare i nämnden
• anställd hos kommunen
Beslutanderätten får inte delegeras i följande slag av ärenden (Kommunallagen):
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
• Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden
med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige
överklagats.
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till
nämnden.
• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
Delegaten har inte rätt att överlåta sin beslutanderätt till någon annan utan nämndens uttryckliga tillåtelse.
Delegerad beslutanderätt gäller inom ramen för beviljade anslag och inom eget ansvarsområde, enligt
gällande författningar och avtal samt enligt nämndens riktlinjer.
Om inte annat följer av övriga bestämmelser i delegationsordningen, innefattar rätt att besluta
i en viss ärendegrupp även följande:
• att förena lov/tillstånd/godkännande/dispens/undantag med villkor.
• att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i
ansökningshandlingarna vid äventyr att bristen avhjälps på sökandens bekostnad eller
ansökan avvisas.
• att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet till
behandling i sak.
• att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller
frågan förfallit av annan anledning).
• att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de
förutsättningar som anges i 36-39 §§ förvaltningslagen.
Ersättare vid frånvaro
Vid laga förfall för delegat, dvs. frånvaro från tjänst på grund av t.ex. sjukdom,
semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande övertas beslutanderätten
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av

•
•
•
•
•

den som vikarierar för delegaten
överordnad
den som förvaltningschefen särskilt utser
ordförande ersätts vid förfall i första hand av 1:e vice ordföranden och i
andra hand av 2:e vice ordföranden
förvaltningschefen ersätts vid förfall av tillförordnad förvaltningschef

Överordnad chefs rätt
Delegatens överordnade chef/-er har alltid rätt att fatta beslut på nämndens vägnar i
delegatens ställe inom samtliga delegerade områden som gäller för delegatens rätt att
fatta beslut enligt denna delegationsordning.
Verkställighet
Inom en nämnds verksamhetsområde förekommer en mängd beslut och avgöranden
som inte är beslut i kommunallagens mening. Detta är så kallad verkställighet och
finns inte upptaget i denna delegationsordning. Beslut som följer direkt av författning,
avtal eller andra typer av myndighetsbeslut som inte ger utrymme för självständiga
överväganden betraktas också som verkställighet. Den största skillnaden mellan
beslut och verkställighet är att beslut kan överklagas.
Anmälan till nämnden
Alla beslut som fattas med stöd av delegation från nämnd ska anmälas till nämnden.
Respektive delegat ansvarar för att så sker. Anmälan ska bl. a. tillgodose nämndens
informations- och kontrollbehov men är också viktigt ur överklagandesynpunkt.
Anmälan har betydelse för beräkning av överklagandetiden. Vid anmälan av
delegationsbeslut ska följande uppgifter anges:
• beslutsfattare
• beslutsdatum
• beslutets innehåll i korthet
• hänvisning till punkt i delegationsordning
• eventuellt diarienummer
Beslut från utskott anmäls till nämnd via protokollen.
Ärenden av principiell beskaffenhet
Är ärendet av större vikt eller av principiell betydelse ska delegaten hänskjuta ärendet
till nämnden för avgörande.
Nämnds ordförande ska vid behov samråda med 1:e och 2:e vice ordförande innan
beslut fattas på delegation.
Delegationsbeslut kan överklagas
•

Laglighetsprövning
Den som är folkbokförd i kommunen eller äger fastighet i kommunen har
rätt att begära laglighetsprövning av kommunala beslut hos
Förvaltningsrätten. Klagan ska ske skriftligen och skickas till
Förvaltningsrätten eller kommunen inom tre veckor från den dag beslutet
offentliggjordes på kommunens anslagstavla. Ett överklagat beslut kan
endast upphävas eller fastställas av Förvaltningsrätten.

•

Förvaltningsbesvär
Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har endast den som beslutet
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angår, om det gått honom eller henne emot och beslutet kan överklagas. I
de beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är beslutsfattaren
skyldig att upplysa den beslutet rör om hur man överklagar och vart man
ska skicka sitt överklagande. Skrivelsen med överklagande ska skickas till
den myndighet som meddelat beslutet och ska ha kommit in till
myndigheten inom tre veckor från den dag då klagande fick del av beslutet.
Myndigheten som fattat beslutet prövar sedan om överklagandet kommit in
i rätt tid och bedömer om ärendet ska omprövas eller inte. Om
överklagandet har kommit in i rätt tid och myndigheten inte har för avsikt
att ändra det, skickar myndigheten vidare överklagandet och andra
handlingar till Förvaltningsrätten.
Övrigt
I övrigt gäller följande:
• Delegaterna ska följa de anvisningar som nämnd meddelar.
• Den som erhållit delegerad beslutanderätt får överlämna ärendet till
nämnden för beslut om så behövs.
• Om beslutet innebär en kostnad för kommunen ska det finnas pengar
tillgängliga för ändamålet.
• Delegat ska samråda med överordnad innan beslut fattas utöver riktlinjer
samt i principiellt viktiga ärenden.
• Handlingar som utfärdas med stöd av delegation undertecknas av delegat på
nämndens vägnar.
Delegering av beslutanderätt
Samhällsbyggnadsnämnden delegerar (överlämnar) rätten att fatta beslut inom
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde på det sätt som framgår av denna
delegationsordning.
Vidaredelegation
Ärenden som delegeras till förvaltningschefen får vidaredelegeras. Beslut som fattats
med stöd av vidaredelegation anmäls till förvaltningschefen, som i sin tur anmäler
dem till samhällsbyggnadsnämnden.

A. Allmänt

1
2
3

Ärende
På samhällsbyggnadsnämndens vägnar fatta
beslut i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Beslut om deltagande i kurser, konferenser
eller motsvarande för förtroendevalda inom
samhällsbyggnadsnämnden.
Utfärdande av fullmakt att företräda nämnden
och föra dess talan vid domstol och andra
myndigheter.

Delegat
Nämndens
ordförande
Nämndens
ordförande
Nämndens
ordförande
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Lagrum

Kommentar

4

Framställning till statliga och kommunala
myndigheter i ärenden som rör nämndens
verksamhet, dock inte framställning till
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.
Remittering av ärenden och besvarande av
remisser. Detta gäller inte yttranden till
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
eller yttranden med anledning av
överklaganden av beslut som fattats av
kommunfullmäktige, nämnden i dess helhet,
ordförande eller vice ordförande.
Avge yttrande med anledning av överklagande
av delegationsbeslut.
Avge yttrande med anledning av överklagande
av delegationsbeslut som fattas av ordförande.

Förvaltningschef

8

Avge yttrande med anledning av överklagande
av beslut som fattats av nämnden.

Nämndens
ordförande

9

Rättidspröva inkommet överklagande

10

Avvisa för sent inkommet överklagande.
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Beslut om att avskriva tillsynsärende där det
inte längre finns anledning att anta att någon
inte har följt en bestämmelse.
Beslut att avskriva/avvisa ärende där sökande
valt att återkalla en ansökan eller där ansökan
förfallit av annan anledning.
Beslut att inte lämna ut allmänna handlingar.

Nämndssekrete
rare
Nämndssekretera
re
Bygglovshandlägg
are
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6
7

12
13
14
15
16

Underteckna avtal efter beslut i
samhällsbyggnadsnämnden.
Behörighet att ta emot delgivning och
rekommenderat brev.
Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling
enligt reglemente beslutat av
kommunfullmäktige. Delegationer inom
upphandlingsområdet regleras därför i
kommunstyrelsens delegationsordning.

Handläggare

Handläggare
Nämndens
ordförande

Administratör
Nämndssekretera
re
Enhetschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Stabschef

Att upphandla entreprenader, varor och
tjänster där värdet understiger det fastställda
direktupphandlingsbeloppet ligger inom
uppdragen för förvaltningschefen och berörd
enhetschef/tjänsteperson, s.k.
ställningsfullmakt. I dessa fall är det alltså inte
fråga om någon delegerad beslutanderätt.
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Förelägga att lämna uppgifter om ny ägare.

Enhetschef

18

Begäran om polishandräckning med stöd av
för nämnden aktuell lagstiftning.
Teckna nämndgemensamma
personuppgiftsbiträdesavtal.

Enhetschef

19

Kommundirektör
4

Lag om vite
5§

B. Personal
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ärende

Delegat

Anställa verksamhetschef, enhetschef, chef
för lantmäterimyndigheten och
stadsarkitekt.
Anställa personal inom respektive
ansvarsområde.
Besluta om ledighet utan lön i högst tolv
månader.

Förvaltningschef

Besluta om löneförmåner vid ledighet för
fackliga uppdrag.
Övriga beslut i personalärenden.

Enhetschef

Lagrum

Kommentar

Lagrum

Kommentar

Verksamhetschef
Enhetschef
Enhetschef

Verksamhetschef

Förorda vikarie för verksamhetschef,
enhetschef, chef för lantmäterimyndigheten
och stadsarkitekt under mer än sex månader.
Förorda vikarie för verksamhetschef,
enhetschef, chef för lantmäterimyndigheten
och stadsarkitekt under högst sex månader.
Besluta om att inrätta befattning samt beslut
om att inte återbesätta tjänst.
Avslut av anställning

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

10 Att förorda andra vikarier och besluta om
tillfälliga anställningar ligger inom ramen för
uppdragen enligt punkt 2 ovan, sk
ställningsfullmakt. I dessa fall är det alltså inte
fråga om någon delegerad beslutanderätt och
besluten ska därför inte anmälas till
samhällsbyggnadsnämnden.

C. Ekonomi
1
2
3
4
5

Ärende

Delegat

Nedskrivning av fordringar och antagande av
ackord till ett belopp av högst ett
prisbasbelopp vid varje tillfälle.
Avskrivning av fordran över ett
prisbasbelopp.
Beslut om klassning för avgifter enligt för
nämnden gällande taxor.
Beslut att sätta ned eller efterskänka avgift.
Årlig indexjustering av timavgifter.

Enhetschef
Förvaltningschef
Handläggare
Enhetschef
Förvaltningschef
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D. Flytt av fordon
1

Ärende

Delegat

Åtgärder enligt lag om flyttning av fordon.

Trafiktekniker

Lagrum

Kommentar

Lagrum

Kommentar

E. Trafikärenden
1
2
3

4

5

6
7

Ärende

Delegat

Utfärda lokala trafikföreskrifter och andra
föreskrifter med stöd av Trafikförordningen.
Administratör för rikstäckande databas av
trafikföreskrifter (RDT).

Trafikteknik
er
Trafikteknik
er

Undantag från lokala trafikföreskrifter
gällande dispens för bred, lång och tung
transport.

Trafikteknik
er
Projektledare
projekt- och
byggenheten
Muntliga tidsbegränsade undantag från lokala Trafiktekniker
trafikföreskrifter och andra föreskrifter med Handläggare
stöd av trafikförordningen.
Enhetschef
mobilitetsenhet
Tidsbegränsade trafiktillstånd för
Trafiktekniker
rörelsehindrade (även avslag om beslutet inte Handläggare
är av principiell art) och nyttoparkering med Enhetschef
stöd av trafikförordningen.
mobilitetsenhet
Väghållarbeslut i trafikregleringsfrågor i
Trafiktekniker
enlighet med ”Arbete på väg”.
Enhetschef
mobilitetsenhet
Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter och
Trafiktekniker
andra föreskrifter med stöd av
Enhetschef
trafikförordningen med undantag av tillstånd mobilitetsenhet
enligt E3, E4, E5 och E6 ovan.

F. Tillståndsärenden enligt ordningslagen
1

Ärende

Delegat

Yttrande över tillståndsärenden enligt
ordningslagen och de lokala
ordningsföreskrifterna.

Trafiktekniker
Handläggare
Evenemangskoo
rdinator
Enhetschef
mobilitetsenhet
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Lagrum

Kommentar

G. Torghandel
Delegat

Ärende
1
2

3

Lagrum

Kommentar

Upplåtelse av fasta torghandelsplatser mot av Trafiktekniker
kommunfullmäktige fastställda avgifter.
Handläggare
mobilitetsenhet
Omfördelning av tillfälliga och fasta platser
Trafiktekniker
vid större arrangemang samt försäljning på
Handläggare
andra tider än vad som föreskrivs i de lokala mobilitetsenhet
ordningsföreskrifterna för torghandel.
Beslut att helt ställa in torghandel av skäl som Enhetschef
anges i de lokala ordningsföreskrifterna för
mobilitetsenhet
torghandel.

H. Miljöbalken (MB)
Ärende
1

2

3
4

5

6

Delegat

Delegation av rätt att fatta beslut i ärendet
med stöd av MB, innebär att delegat även har
rätt att fatta beslut i ärendet med stöd av till
MB kopplade föreskrifter.
Miljöbedömningar

Lagrum

6 kap MB

Yttrande till länsstyrelsen och verksamhetsutövaren över miljökonsekvensbeskrivning
och i specifik miljöbedömning med
miljökonsekvensbedömning.
Skydd av områden

Handläggare

Avge yttrande, i samverkan med andra
berörda, i ärende om dispens från
föreskrifter om biotopskydd.
Kommunen får i det enskilda fallet ge
dispens från förbuden inom
strandskyddsområden i 15
§, om det finns särskilda skäl och dispensen
avser något annat än det som anges i 18 a § 1
och 2. Lag (2009:532). Delegationen gäller
dispens för transformatorstationer,
nedgrävning av kablar och liknande åtgärder.
Besluta i ärenden inom nämndens ansvarsområde om anmälan, tillstånd och dispens
från föreskrifter som länsstyrelsen meddelat
för vattenskyddsområde.
Förordningen om
områdesskydd enligt MB
Avge yttrande mm, i samverkan med andra
berörda, till länsstyrelsen i ärende ang.
dispens från andra föreskrifter om
områdesskydd.

Handläggare

11 §

Handläggare

18 b

Handläggare

21-22 §

7 kap MB

Handläggare
7

Kommentar

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
7
8

9

10
11
12

13

Yttrande över den s.k.
kompletteringsremissen och anmälan av
mindre ändring av tillståndsbeslut.
Besluta om förstöring av föremål av
personlig natur och avlivning av
sällskapsdjur om det är nödvändigt för att
hindra spridning av sjukdom.
Verksamheter som orsakar miljöskador

9 kap MB
Handläggare

8§

Verksamhetsch
ef miljö

15 §

10 kap MB

Besluta i ärenden angående
Handläggare
avhjälpande av föroreningsskador
Förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Besluta i ärenden om tillstånd att inrätta
Handläggare
avloppsanordning med ansluten
vattentoalett.
Besluta i ärenden om tillstånd att ansluta
Handläggare
vattentoalett till befintlig
avloppsanordning.
Handläggare
Besluta i tillsynsärenden som rör
- Avloppsanordningar dimensionerade för
högst 25 personekvivalenter,
- Värmepump,
- Åtgärder för bekämpning av ohyra och
andra skadedjur,
- Antal toaletter i byggnad,
- Hållande av djur så att olägenheter för
människors hälsa ej uppstår,
- Bostäder, lokaler för undervisning,
samlingslokaler, hygienlokaler m fl.
- Miljöfarlig verksamhet som i bilagan till
förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd har beteckningen A, B och
C och övrig miljöfarlig verksamhet,
- Övrig verksamhet som kan orsaka
olägenhet för människors hälsa.
Besluta i ärenden rörande tillståndsbeslut
- Att anläggningen inte får tas i bruk innan
nämndens godkännande
- Tillståndens tidsbegränsning

Handläggare

8

13 §
13 §

18, 19 §

14

15

16

17

Besluta i anmälningsärende, även 9 kap 6 §
miljöbalken.
Innebär bland annat beslut om
- Anmälan att bedriva miljöfarlig verksamhet,
- Anmälan om avloppsanläggning utan
vattentoalett och ändring av
avloppsanläggning,
- Värmepump,
- Förorenade områden. 10 kap. miljöbalken,
- Gödselstad inom detaljplanelagt
område, verksamheter med hygienisk
behandling med risk för blodsmitta,
bassänger samt skolor och förskolor.
Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön
enligt miljöbalken för Kalmar
kommun.
Besluta i tillståndsärende rörande installation
av exempelvis avloppsanordningar för bad-,
disk- och tvättavloppsvatten, inom de
områden som har märkts ut på kartbilaga A i
lokala föreskriften.
Besluta i anmälningsärende om
- förmultningstoalett eller därmed jämförlig
toalett (t ex separationstoalett),
- eltoalett, torrtoalett med latrinkompostering
Besluta om tillstånd för att inom område med
detaljplan hålla
- nötkreatur, häst, get, får eller svin,
- pälsdjur eller fjäderfä som inte är
sällskapsdjur,
- orm.

Handläggare

13, 14, 17,
22, 25a, 25b,
25d, 27, 28, 37,
38 §

Handläggare

2§

Handläggare

3§

Handläggare

4§

9

18

19

20
21

22

23
24

25
26

27

Besluta i anmälningsärende rörande
upplag som kommer att innehålla
petroleum-, olje- eller tjärprodukter,
lösningsmedel, vägsalt eller andra
liknande produkter inom de områden
som har
märkts ut på kartbilaga B i lokala
föreskriften.
Besluta om dispens för eldning av löv,
kvistar och annat biologiskt nedbrytbart
trädgårdsavfall inom områden med
detaljplan under tiden 15 april - 30
september, inklusive
Valborgsmässoeld och liknande.
Vattenverksamhet

Handläggare

8§

Handläggare

15 §

Avge yttrande till länsstyrelsen i
ärende angående tillstånd till
markavvattning.
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende
angående anmälan om vattenverksamhet.
Täkter, jordbruksmark och annan
verksamhet
Besluta i tillsynsärende angående
verksamhet eller åtgärd som kan
väsentligt ändra eller skada naturmiljön,
dock inte om beslutet innebär att
pågående markanvändning avsevärt
försvåras (jfr. 31 kap. 4 § 5 p. och 31 kap.
7 § miljöbalken).
Förordningen om miljöhänsyn i
jordbruket
Besluta i tillsynsärenden som rör
miljöhänsyn i jordbruket.
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende
om dispens för djurhållning och
gödselhantering.
Kemiska produkter och
biotekniska organismer med
följdförfattningar
Besluta i tillsynsärenden angående
kemiska produkter och biotekniska
organismer i övrigt.
Avge yttranden till
Kemikalieinspektionen i
tillståndsärenden och övriga ärenden
där yttrande begärs avseende kemiska
produkter eller biotekniska
organismer.
Förordning om bekämpningsmedel
Besluta i ärenden om dispens,
anmälan och tillstånd till spridning
av växtskyddsmedel.

Handläggare

13 §

Handläggare

9a §

11 kap MB

12 kap MB
Verksamhetsche
f miljö

6§

Handläggare
Handläggare

9§
14 kap MB

Handläggare
Handläggare

Handläggare

10

2 kap 39-41 §§
39-41 §

28

29

30

31

32

33

34

35
36

37
38

39

Besluta i tillsynsärenden om
spridning av bekämpningsmedel.
Naturvårdsverkets föreskrift 2017:5
Besluta i tillsynsärende om skydd mot
mark- och vattenförorening vid hantering
av brandfarliga vätskor och spilloljor.
Förordning 2016:1128 och 2016:1129
Besluta i tillsynsärende om
anläggningar som innehåller
flourerande växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen.
Avfall och producentansvar
Besluta i tillsynsärenden angående
avfall och producentansvar.
Avfallsförordningen

Handläggare

Tillsynsärenden
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende
om särskilt tillstånd (36 §) eller anmälan
till transport av eller mellanlagring,
återvinning eller bortskaffande av avfall
(42, 46, 47 §).
Besluta i tillsynsärende 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.
Förfarandet vid miljödomstolar i
ansökningsmål
Besluta om villkor av mindre
betydelse som miljödomstol i beslut
om tillstånd till
verksamhet överlåtit åt
tillsynsmyndigheten.
Tillstånds giltighet, omprövning m.m.

Handläggare

Återkalla tillstånd, dispens eller
godkännande.
Besluta att, efter ansökan av
tillståndshavaren, upphäva eller ändra
bestämmelser i ett
tillståndsvillkor.
Tillsyn

Verksamhetsch
ef miljö
Verksamhetsch
ef miljö

Besluta att lämna klagomål utan åtgärd.
Anmäla överträdelser till
Polismyndigheten eller
Åklagarmyndigheten, om det finns
misstanke om brott.
Besluta att meddela föreläggande och
förbud.

Handläggare
Förvaltningschef

2§

Handläggare

9§

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Kap 15

52 §

Verksamhetsch
ef miljö

Kap 22
Handläggare

25 §

Kap 24
3§
8§

Kap 26

11

40

41

42

43
44
45

46

47

48

Besluta att ålägga tidigare ägare eller
nyttjanderättshavare att lämna uppgift
om ny ägares eller
nyttjanderättshavares namn och
adress.
Besluta att förena förelägganden eller
förbud med vite om högst 25 000 kr i
varje enskilt ärende eller löpande vite
om högst 25 000 kr/ överträdelse eller
25 000 kr/månad om
föreläggandet inte följts etc.
Samt besluta att förena förbud att släppa
ut eller låta någon annan släppa ut
avloppsvatten till befintlig
avloppsanläggning med vite om högst
75 000 kr i varje enskilt ärende.
Besluta att sända föreläggande eller
förbud, som meddelats mot någon i
egenskap av ägare till fastighet m.m. till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret samt att
återkalla anteckning från
inskrivningsregistret.
Besluta om ansökan om besluts
verkställighet.
Besluta om åtgärd på den felandes
bekostnad.
Besluta att begära att den som driver
verksamhet som kan befaras medföra
olägenhet för människors hälsa eller
påverka
miljön skall lämna förslag till
kontrollprogram eller förbättrande
åtgärder.
Besluta att förelägga den som
bedriver verksamhet eller vidtar
åtgärd att lämna de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen.
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.
Besluta att föreskriva att undersökning
av verksamhet och dess verkningar i
stället skall utföras av någon annan och
att utse någon att göra sådan
undersökning om kostnaden för
undersökningen inte överstiger 25 000
kr.

Handläggare

13 §

Verksamhetsch
ef miljö

14 §

Verksamhetsch
ef miljö

15 §

Verksamhetsch
ef miljö
Verksamhetsch
ef miljö
Handläggare

17 §

Handläggare

21 §

Handläggare

22 §

Verksamhetsch
ef miljö

22 §

12

18 §
19 §

49

50

51

52

53

54

Besluta att förena beslut om
undersökning med förbud att överlåta
berörd fastighet eller
egendom till dess undersökningen är
slutförd.
Beslut skall gälla omedelbart även
om det överklagas.
Naturvårdsverkets föreskrifter om
miljörapporter
Om särskilda skäl föreligger bevilja
anstånd i högst tre månader med
inlämnandet av
miljörapport.
Miljösanktionsavgifter

Verksamhetsch
ef miljö

22 §

Handläggare

26 §

Verksamhetsch
ef miljö

6§

Besluta om miljösanktionsavgifter som
inte
överstiger 25 000 kr.
Miljöskadeförsäkring och
saneringsförsäkring
Förelägga bidragsskyldig till miljöskadeförsäkring eller saneringsförsäkring att
fullgöra sin skyldighet att bidra till
försäkringarna.
Genomförande/verkställighet av
föreläggande eller förbud

Verksamhetsch
ef miljö

Handläggare

4§

Beslut om att ansöka hos
förvaltningsrätten om utdömande av
vite.

Verksamhetschef miljö

6 § lagen
(1985:206) om
viten

Kap 30
3§
Kap 33

I. Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
1

2
3

Ärende

Delegat

Lagrum

Beslut att anmäla förelägganden och
förbud utan vite som behövs för
efterlevnaden av lagen, de föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som kompletteras av
lagen samt de beslut som
meddelas med stöd av EGbestämmelserna.
Beslut att förena föreläggande och förbud
med (fast) vite upp till 25.000 kr för
respektive adressat i varje enskilt ärende.
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
kr.

Handläggare

23 § LFAB
12 § FFAB

Verksamhetsch
ef miljö

24 § LFAB
Lagen om
viten
25 § LFAB

Verksamhetsch
ef miljö

13

Kommentar

4

5
6

7

Besluta om att begära hjälp av
polismyndigheten för utövande av
kontrollen eller verkställighet av beslut,
om
förutsättningar för en sådan begäran
föreligger.
Besluta att förordna att ett beslut ska
gälla omedelbart även om det
överklagas.
I tillsynsärende begära
handlingar och upplysningar för
tillsynen.
Genomförande/verkställighet
av föreläggande eller förbud
Beslut om att ansöka hos
förvaltningsrätten om
utdömande av vite.

Enhetschef
miljö- och
hälsoskydd

27 § LFAB

Handläggare

33 § LFAB

Handläggare

21 § LFAB

Verksamhetschef miljö

6 § lagen
(1985:206) om
viten

J. Lagen om färdigställandeskydd
1

Ärende

Delegat

Lagrum

Pröva och besluta om behovet av
färdigställandeskydd.

Byggnadsinspek
tör

3§

Kommentar

K. Lagen om skyddsrum
1

Ärende

Delegat

Lagrum

Kommunen skall på begäran av den
myndighet som avses i första stycket
lämna upplysningar om planer för
byggverksamhet i kommunen och om
andra förhållanden av betydelse för
myndighetens beslut i frågor om
byggande av
skyddsrum.

Enhetschef
bygglov
Enhetschef
planering

Kap 3
1§

Kommentar

L. Lagen om bostadsanpassningsbidrag mm
1

Ärende

Delegat

Besluta om bostadsanpassningsbidrag
(även avslag om beslutet inte är av
principiell art) upp till maximalt 5
prisbasbelopp.

Handläggare BAB

14

Lagrum

Kommentar

M. Lag om tobak och liknande produkter
Ärende

Delegat

Lagrum

1

Besluta om föreläggande och förbud.

Handläggare

2

Besluta om vite i föreläggande och förbud.
Vitesbelopp högst 25 000 kr.
Genomförande/verkställighet av
föreläggande eller förbud
Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten
om utdömande av vite.

Verksamhetsc
hef miljö

7 kap
9 och 12 §
7 kap
9 och 15 §

3

Verksamhetschef miljö

Kommentar

6 § lagen
(1985:206) om
viten

N. Alkohollagen
1

Ärende

Delegat

Avge yttrande till den nämnd inom
kommunen
som handhar alkoholärenden.

Handläggare

Lagrum

Kommentar

O. Bilskrotningsförordningen
1

Ärende

Delegat

Lagrum

Avge yttrande i ärenden om auktorisation av
bilskrotare.

Handläggare

6§

Kommentar

P. Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
1

2

3

Ärende

Delegat

Lagrum

Vidta de åtgärder som behövs om ett
fartyg är drabbat eller misstänks vara
drabbat av ett
internationellt hot mot människors hälsa.
Besluta om åtgärder i hamnen för utrotning
av insekter, råttor och andra djur som
vanligen är bärare av smittämnen som
utgör en hälsorisk för människor samt
åtgärder för att skydda hamnens anläggningar
mot sådana djur.
Utfärda intyg beträffande fartyg om att
åtgärd
har skett eller bedömts ej behöva ske.

Verksamhetsc
hef miljö

17 §

Handläggare

22 §

Handläggare

24 §

15

Kommentar

Q. Strålskyddslag
Ärende

Delegat

Lagrum

Handläggare

8 kap 4 §

7

Begära polismyndighetens biträde.

8

Debitera avgift enligt den av
kommunfullmäktige beslutade taxan för
prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen.
Genomförande/verkställighet av
föreläggande eller förbud
Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten
om utdömande av vite.

Handläggare
Verksamhetsc
hef miljö
Verksamhetsc
hef miljö
Verksamhetsc
hef miljö
Enhetschef
miljö- och
hälsoskydd
Enhetschef
miljö- och
hälsoskydd
Handläggare

8 kap 6 §
8 kap 9 §

6

Begära upplysningar eller handlingar som
behövs för tillsynen.
Besluta att meddela föreläggande.
Besluta att försegla tekniska anordningar för
att förebygga olovligt brukande.
Beslut att förena föreläggande om vite om
högst 25.000 kr i varje enskilt ärende.
Besluta att omhänderta teknisk anordning i
avvaktan på att föreläggande ska följas.
Begära tillträde för tillsyn.

Verksamhetschef miljö

6 § lagen
(1985:206) om
viten

1
2
3
4
5

9

Kommentar

8 kap 7 §
8 kap 8 §
8 kap 11 §
8 kap 12 §
StrSkF
(2018:506) 8
kap 14 §

R. Livsmedelslag

1

2

Ärende
Livsmedelslagen (2006:804) (LL)
Beslut att meddela förelägganden och förbud
utan vite som behövs för efterlevnaden av
livsmedelslagen, lagen om animaliska
biprodukter 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.
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 men högst 25
000.kr för respektive adressat i varje enskilt
ärende.

Delegat

Lagrum

Handläggare

22 § LL

Enhetschef
livsmedel

23 § LL

16

Viteslagen
(1985:206)

Kommentar

3

4

5

6
7

8

9

10

Besluta att förena föreläggande eller förbud
med löpande vite om högst 25 000 kr per
överträdelse eller om 25 000 kr per månad
som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds.
Beslut avseende registrering av
livsmedelsanläggning

Enhetschef
livsmedel

23 § LL

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.

Handläggare

24 § första och
andra styckena
LL,

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

Handläggare

Handläggare

33 § LL

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.
Åtgärderna från de behöriga
myndigheternas sida och sanktioner
Besluta om att varor ska behandlas, att
märkning ändras, eller att korrigerande
information ska förmedlas till
konsumenterna.
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.

Handläggare

26 § LL

Enhetschef
livsmedel

F 2017/625
Art 138 2 c

a, Handläggare

F 2017/625
Art 138 2 d

Besluta att aktören ska öka
egenkontrollernas frekvens.

Handläggare

4 § Viteslagen
(1985:206)

34 § LF
24 § tredje
stycket LL,
34 § LF

b, Enhetschef
livsmedel

17

F 2017/625
Art 138 2 e

a, Handläggare
om varans värde
antas understiga
10000 kr.
b, Enhetschef
livsmedel om
varans värde kan
antas uppgå till
10000
kr eller högre.

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.

a, Handläggare

Besluta att hela eller delar av den berörda
aktörens företag, eller dess anläggningar,
installationer eller andra lokaler, isoleras
eller stängs under en lämplig tidsperiod.
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.
Besluta om sanktionsavgift inom
nämndens kontrollområde.

Enhetschef
livsmedel

F 2017/625
Art 138 2 h

Enhetschef
livsmedel

F 2017/625
Art 138 2 i

Enhetschef
livsmedel

30 c LL
och 39 a
– 39 i LF

Besluta om skyldighet för den som är
sysselsatt med livsmedelsverksamhet att
genomgå läkarundersökning om det
behövs av livsmedelshygieniska skäl.
Förordningen (2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter
(FAOKL)
Besluta om risk- och
erfarenhetsklassificering av
livsmedelsföretag samt om årlig
kontrollavgift.
Besluta om avgift för registrering.

Enhetschef
livsmedel

8 § LF

Handläggare

18

Besluta om att sätta ned eller efterskänka
avgiften.

Enhetschef
livsmedel

19

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

Handläggare

3-6 §§
FAOKL
Kommunens
taxa
13-14 §§
FAOKL
11 § FAOKL
Kommunens
taxa
Art. 79 2 c och
art. 83 p 1
2017/625

11

12

13

14

F 2017/625
Art 138 2 g

b, Enhetschef
livsmedel

Livsmedelsförordningen (2006:813) (LF)
15

16

17

20

Besluta om avgift för importkontroll

Handläggare

Handläggare

18

12-13 §
FAOKL
Förordning
2006:812 1112 §§
eller
motsvarande
bestämmelser

a, Handläggare
om varans värde
antas understiga
10000 kr.
b, Enhetschef
livsmedel om
varans värde kan
antas uppgå till
10000
kr eller högre.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Beslut om ersättning för
kontrollmyndighetens kostnader som
uppkommer till följd av åtgärder i
samband med omhändertagande av vara
enligt 24 § livsmedelslagen.
Lagen (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter (LFAB)
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.
Beslut att förena föreläggande och förbud
med (fast) vite upp till 25000 kr för
respektive adressat i varje enskilt ärende.
Besluta att förena föreläggande och förbud
med (fast) vite över
25 000 kr men högst 25 000 kr för
respektive adressat i varje enskilt ärende.
Besluta att förena föreläggande eller förbud
med löpande vite om högst 25 000kr per
överträdelse eller med 25 000 kr per månad
som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds.
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.
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.
Besluta att förordna att ett beslut ska gälla
omedelbart även om det överklagas.
Förordning (2006:1165) om avgifter för
offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter.
Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering
av foderföretagare och företagare som
befattar sig med animaliska biprodukter samt
beslut om
årlig kontrollavgift.
Besluta om att sätta ned eller efterskänka
avgiften.

Enhetschef
livsmedel

som gäller
efter den 14
december
2019
34 § LF

Handläggare

23 § LFAB
12 § FFAB

Enhetschef
livsmedel

24 § LFAB
Viteslagen

Enhetschef
livsmedel

24 § LFAB
Viteslagen

Enhetschef
livsmedel

25 § LFAB

Enhetschef
livsmedel

30 a § LFAB

Enhetschef
livsmedel

33 § LFAB

Handläggare

3-6 §§
FAOKF
Kommunens
taxa

Enhetschef
livsmedel

11 §
Kommunens

19

taxa
30

31

32

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

Livsmedelsverkets föreskrifter om
dricksvatten (LIVSFS 2005:10)
Besluta om fastställande av program för
faroanalys enligt 2 c § samt
undersökningsprogram och dess parametrar,
provtagningspunkter och frekvensen av
normal respektive utvidgad undersökning.
Genomförande/verkställighet av
föreläggande eller förbud
Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten
om utdömande av vite.

Handläggare

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

Handläggare

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

Verksamhetschef miljö

6 § lagen
(1985:206) om
viten

S. Plan- och bygglagen
1

2

3

Beslut att ställa ut detaljplan på granskning i Enhetschef
de ärenden där endast mindre förändringar
planeringsenhet
genomförts sedan samråd.
en
Beslut om bifall till bygglov inom ramen
för de föreskrifter som anges i 9 kap. 3032a §§ PBL i följande ärenden:
Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus
Bygglovshandutanför område med detaljplan, inom ramen läggare
för de villkor som bestämts i bindande
förhandsbesked.
Nybyggnad eller tillbyggnad, ändring av
Bygglovschef
byggnad eller anläggning samt ändrad
användning.

2 § stycke 1
och 2

9 kap 2§ PBL
6 kap 1§
PBF

4

Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan
med högst 500 m2 byggnadsarea.

Bygglovshand- 9 kap 2§
läggare

5

Nybyggnad inom detaljplan av en- eller
tvåbostadshus som inte hänför sig till radeller kedjehusbebyggelse.
Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus.

Bygglovshand- 2§
läggare

6
7
8

Bygglovshand- 2§
läggare
Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad. Bygglovshand- 2§
läggare
Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller
Bygglovshand- 2 § första
delvis för väsentligen annat ändamål.
läggare
stycket
3a)
20

9

Inredande av någon ytterligare bostad eller
någon ytterligare lokal.

Bygglovshandläggare

10

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

Arkitekt

11

Arkitekt

15

Ärende om att i område av värdefull miljö
underhålla ett byggnadsverk eller ett
bebyggelseområde som avses i 8 kap.
14 § PBL i den utsträckning som framgår av
detaljplan eller områdesbestämmelser.
Nybyggnad eller väsentlig
ändring av upplag eller materialgårdar (p. 2)
fasta cisterner (p. 4), radio- eller telemaster
och/eller torn (p. 5), murar och plank (p. 7)
parkering (p. 8) och transformatorstationer
(p. 10). Väsentlig ändring av nöjesparker,
idrottsplatser, campingplatser, skjutbanor,
småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och
golfbanor (p. 1), begravningsplatser (p. 8).
Uppsättande eller väsentlig
ändring av skyltar eller ljusanordningar.
Beslut om rivningslov inom ramen för de
föreskrifter som anges i 9 kap. 34 § PBL,
dock ej rivning av byggnad som ur historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt har större värde eller rivning som
kräver beslut enligt annan författning.
Beslut om marklov.

16

Bygglov för åtgärder som inte kräver lov.

17

Beslut om positivt förhandsbesked gällande
en- och tvåbostadshus.

18

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus
utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelse.
Beslut om villkorsbesked inom ramen för
föreskrifterna i 9 kap 19 §.
Beslut om att förlänga handläggningstiden
för ärende om lov eller förhandsbesked i
högst tio veckor utöver de ursprungliga tio
veckorna.
Beslut om tidsbegränsat bygglov inom
ramen för föreskrifterna i 9 kap. 33 § PBL
Beslut om omedelbart verkställande av
bygglov.

12

13
14

19
20

21
22

2 § första
stycket
3b)
2 § första
stycket 3c)
och 8 § 1
stycket 2c)
8 § första
stycket 2b)

Bygglovshandläggare

PBF 6 kap. 1-2
§§

Arkitekt

PBF 6 kap. 34a §§
10 §

Bygglovshandläggare

Bygglovshandläggare
Bygglovshandläggare
Arkitekt

17 §

Arkitekt

2§

Bygglovshandläggare
Bygglovshandläggare

19 §

Bygglovshandläggare
Bygglovshandläggare

33 §

21

11-13 §§
14 §

27 §

42 a§

23

24
25
26
27

28

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.
Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk
utan att slutbesked lämnats.
Beslut att utse ny kontrollansvarig om en
kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag.
Beslut att ge startbesked om det enligt 10
kap. 14 § inte behövs något tekniskt samråd.
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.
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.

29 Beslut att med startbesked godkänna att en
åtgärd enligt 9:4a-c§ 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.
30

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

Bygglovshandläggare

PBL 10 kap

Bygglovshandläggare
Bygglovshandläggare
Bygglovshandläggare
Bygglovshandläggare

4§

Byggnadsinspektör

23-24 §§

Bygglovshandlä
ggare

23-24 §§

Byggnadsinspektör

27 § och 11
kap. 8 §

22

13 §
22 § första
stycket 1
22 § första
stycket 2

31
32
33
34

35
36
37
38

39
40

41
42
43

44

45

ByggnadsBeslut att det för rivningsåtgärder inte
behövs någon kontrollplan.
inspektör
ByggnadsBeslut om kompletterande villkor för byggeller rivningsåtgärderna eller för kontrollen.
inspektör
Beslut om slutbesked respektive om
Byggnadsinterimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna inspektör
i 10 kap. 34-37 §§ PBL.
Beslut om slutbesked för installation eller
Administratör
väsentlig ändring av eldstad.
Nämndssekretera
re
Bygglovshandlägg
are
ByggnadsAvge ingripandebesked inom ramen för
föreskrifterna 11 kap. 7 § PBL.
inspektör
Beslut att av polismyndigheten begära det
Bygglovshandbiträde som behövs för tillträde enligt 11
läggare
kap. 8 § PBL.
Beslut om lovföreläggande om lovpliktig
Byggnadsåtgärd har vidtagits utan lov.
inspektör
Förelägga ägare av byggnadsverk att inom
Byggnadsviss tid ge synpunkter på övervägt uppdrag
inspektör
åt sakkunnig att utreda behovet av
underhållsåtgärder och vem som ska betala
kostnaderna för uppdraget.
Enhetschef
Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller
Åtgärd, även förbud som förenas med vite.
bygglov
Beslut om förbud mot användning av
Enhetschef
byggnadsverk om byggnadsverket har
bygglov
Säkerhetsbrister, även förbud som förenas
med vite.
Beslut om förbud mot användning av
Byggnadsbyggnadsverk, om det inte finns förutinspektör
sättningar för att ge slutbesked.
Besluta att utse annan funktionskontrollant
Byggnadsinom ramen för föreskrifterna i 11 kap. 34 § inspektör
PBL.
Beslut att entlediga kontrollansvarig inom
Byggnadsramen för föreskrifterna i 10 kap. 11 § och
inspektör
11 kap. 35 § PBL och efter förslag av
byggherren, besluta om en ny
kontrollansvarig.
Beslut att ansöka om handräckning hos
Byggnadskronofogdemyndigheten för tillträde enligt
inspektör
11 kap. 8 § eller när någon har underlåtit att
utföra arbete eller vidta en åtgärd som har
förelagts hen enligt 10 kap.
19, 21 eller 22 §§ PBL.
Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall
Bygglovshandmed tillämpning av kommunens plan- och
läggare
bygglovtaxa.
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18 §
29 §
34-37 §§
34§

PBL 11 kap
7§
9§
17 §
17 §

30-32 §§
37§
33 § 1
37§
33 § 2
34 §
35 §

39 §

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

46

Beslut av om särskild besiktning av hissar
och andra motordrivna anordningar.

47

Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 Byggnadskap. 18 §.
inspektör

Byggnadsinspektör

Beslut om anstånd med besiktning
enligt 3 kap. 19 §
Beslut om användningsförbud för
hissar och andra motordrivna
anordningar med tillämpning av
bestämmelserna i 3 kap. 4-5 §§

48

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

Byggnadsinspektör

49

Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom ramen för föreskrifterna i 4 §
(om det finns särskilda skäl).
Beslut att medge mindre avvikelse från
föreskrifterna om det finns särskilda skäl och
byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt
tillfredsställande och det inte finns någon
avsevärd olägenhet från annan synpunkt.
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.
Beslut om föreläggande enligt 11 kap. 19 §.
Delegationen innebär också att föreläggandet
får förenas med ett vite upp till 25 000
kronor enligt 11 kap. 37 § gällande
tillsynsärenden växtlighet.

Byggnadsinspektör

50

51

52

Plan- och
byggförordn
ingen m.m.
PBF (8 kap. 8
§ och
5 kap. 9 §)
Boverkets
föreskrifter
och allmänna
råd (BFS
1994:25 H
1 med
ändringar
omtryckt
i BFS 2006:26
H 10)
om hissar
och vissa
andra
motordrivna
anordningar
PBF 5 kap. 1-7
§§ och kap. 3
9 § (samt 11
kap. 19-20 §§
PBL)
Boverkets
föreskrifter

Byggnadsinspektör

Boverkets
byggregler,
BFS 2011:6

Byggnadsinspektör

BFS 2011:10
EKS

PBL 11 kap,
Enhetschef
mobilitetsenhete 19 § och 37 §
n
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T. Fastighetsbildningslagen, Anläggningslagen, Ledningsrättslagen
Ärende

Delegat

Lagrum

1

Företräda samhällsbyggnadsnämnden vid
samråd med lantmäterimyndigheten.

Företrädare vid
lantmäteriförrättning

2

Besluta att påkalla fastighetsreglering som
behövs för att mark och vatten ska kunna
användas på ett ändamålsenligt sätt.
Beslut att ansöka om fastighetsbestämning.

Förvaltningschef

Fastighetsbildningslagen
(1970:988)
FBL 4 kap.
25§
FBL 5 kap. 3 §
tredje stycket

4

Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning.

5

Företräda samhällsbyggnadsnämnden
vid samråd med lantmäterimyndigheten.

Företrädare vid
lantmäteriförrättning
Företrädare vid
lantmäteriförrättning

6

Rätt att påkalla förrättning.

7

Godkännande av beslut eller åtgärd.

8

Företräda samhällsbyggnadsnämnden
vid samråd med lantmäterimyndigheten.

9

Godkännande av beslut eller åtgärd.

3

Förvaltningschef

Förvaltningschef
Företrädare vid
lantmäteriförrättning
Företrädare vid
lantmäteriförrättning
Företrädare vid
lantmäteriförrättning

25

FBL 14 kap. 1
a § första
stycket 4-7
FBL 15 kap.
11 §
Anläggningslagen
(1973:1149)
AL 21§
AL 18 § första
stycket
AL 30 §
Ledningsrättslagen
(1973:1144)
LL 19 §
LL 28 §

Kommentar

U. Lagen och förordningen med särskilda bestämmelser
om gaturenhållning och skyltning

1

Ärende

Delegat

Lagrum

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

Förvaltningschef

LGS 5 §
LGS 6,7 §§

Förvaltningschef

LGS 9 §

Kommentar

Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt,
inskrift eller därmed jämförlig anordning för
reklam, propaganda eller liknande ändamål
utomhus utan tillstånd (förutsätter
delegation av beslutanderätten från
länsstyrelsen).
2

Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen.
Medgivande att ha affisch eller annan
tillfällig anordning utomhus för reklam,
propaganda eller liknande ändamål
uppsatta mer än fyra veckor (förutsätter
delegation av beslutanderätten från
länsstyrelsen).

V. Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen

1

Ärende

Delegat

Lagrum

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

Ordföranden
Vid nämndens
ordförandes
frånvaro eller
förfall;
nämndens vice
ordförande.

6 kap. 39 § KL

Förvaltningschef

7 kap. 6 § KL

Förvaltningschefens vidaredelegering
2

Beslut om vidaredelegering av
beslutanderätten till annan anställd i
kommunen, i den mån beslutanderätt enligt
denna delegationsordning delegerats till
förvaltningschef inom nämndens
verksamhetsområde.
Beslut under handläggningen

3
4

Beslut o att avskriva ett ärende från vidare
handläggning, exempelvis obefogade
klagomål.
Beslut att avvisa en framställning som är så
ofullständig eller oklar att den inte kan tas
upp till prövning

Handläggare
Handläggare

26

20 § andra
stycket FL

Kommentar

5

6
7

8

9

Handläggare

14 § första
stycket FL

Handläggare

14 § andra
stycket FL

Handläggare

15 § första
stycket FL

Handläggare

15 § andra
stycket FL

Handläggare

21 § FL

Beslut om att av den som driver
serveringsställe begära de upplysningar
och handlingar som behövs för tillsynen.
Beslut om att begära tillträde till sådana
lokaler, områden och entréer som avses i 3
§ för att utöva tillsynen.
Beslut om att hos Polismyndigheten
begära sådan hjälp som behövs för
genomförande av åtgärder enligt lagens 5
§.
Förelägganden och förbud

Handläggare

5§

Handläggare

5§

Handläggare

6§

Beslut om föreläggande att vidta
smittskyddsåtgärder enligt lagens 3 § och
anslutande föreskrifter för att förhindra
spridning av det virus som orsakar covid19.
Beslut om förbud mot öppethållande av
serveringsställe för viss tidsperiod eller tills
vidare.
Beslut om förbud mot öppethållande
avseende viss del av serveringsställe, för
viss tidsperiod eller tills vidare.
Beslut om förbud mot öppethållande
avseende av hela eller del av
serveringsställe under vissa tider på dygnet.
Beslut om förordnande att ett föreläggande
ska börja gälla vid en annan tidpunkt än
den som anges i 7 § tredje stycket

Handläggare

7 och 8 §§

Verksamhetschef miljö

7 och 8 §§

Verksamhetschef miljö

7 och 8 §§

Verksamhetschef miljö

7 och 8 §§

Handläggare

7 § tredje
stycket

Beslut att begära att den som anlitar
ombud ska
medverka personligen vid handläggningen av
ett ärende.
Beslut att ett ombud eller biträde som är
olämpligt för sitt uppdrag inte längre får
medverka i ärendet
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
Beslut att förelägga part eller ombud att
styrka ombudets behörighet genom en
fullmakt med det innehåll som framgår av
15 § första stycket FL
Beslut att begära att en handling bekräftas
av avsändaren
Upplysningar och tillträde

10
11
12

13

14
15
16
17

27

18
19
20

21

Besluta att föreläggande eller förbud får
förenas med fast eller löpande vite om
maximalt 25 000 kr.
Besluta att föreläggande eller förbud får
förenas med fast eller löpande vite om
maximalt 200 000 kr.
Återkallelse av ett föreläggande som
meddelats med stöd av delegering.
Genomförande/verkställighet av
föreläggande eller förbud
Beslut om att ansöka hos
förvaltningsrätten om utdömande av vite.
Överklagande, rättidsprövning och
rättelse av beslut

Verksamhetschef miljö
Förvaltningschef
Verksamhetschef miljö

Verksamhetschef miljö

6 § lagen
(1985:206) om
viten

22

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

Verksamhetschef miljö

23

Beslut om rättelse/ändring av beslut som
delegaten fattat enligt de förutsättningar
som anges i 36–39 §§ FL.
Beslut att avvisa överklagande av beslut
som för sent inkommet enligt vad som
anges i 45 § första stycket andra meningen
FL.

Verksamhetschef miljö

36–39 §§ FL

Verksamhetschef miljö

45 § första
stycket andra
meningen FL

24

28

