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Allmänna förutsättningar  

Enligt Kommunallagen 6 kap 37–39 § får vissa ärenden inom en nämnds 

ansvarsområde delegeras till någon annan att fatta beslut å nämndens vägnar. 

Nämnd får således uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller åt en anställd hos 

kommunen att besluta i stället för nämnden i ett visst ärende eller en viss grupp av 

ärenden. Delegering innebär med andra ord överlåtande av beslutsfattandet. Den 

som får uppgiften att besluta i nämndens ställe kallas delegat. Beslut som tagits 

med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut. Beslutet ska kunna 

överklagas antingen genom kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär.  

Ett beslut som fattats med stöd av delegation kan inte ändras av nämnden. 

Däremot kan nämnden återkalla den givna beslutanderätten.  

Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. På så sätt kan 

nämnden följa hur uppdraget utförts. I följande ärenden får beslutanderätten inte 

delegeras:  

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning 

av 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, och  

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, 

och  

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.   

Utdrag ur Kommunallagen 6 kap: 

Kommunallagen skiljer mellan nämndbeslut (som kan delegeras) och beslut som 

innebär ren verkställighet. Ren verkställighet innebär åtgärder som normalt ligger 

inom tjänstemannens dagliga arbete och ansvarsområde. Verkställighetsbeslut kan 

inte överklagas till skillnad från delegationsbeslut. Gränsdragningen mellan 

delegation och verkställighet är dock inte alltid helt klar.  

Nämnden kan inte ompröva ett delegationsbeslut, men kan – utan hinder av att 

beslutanderätten delegerats – alltid ta upp ett ärende till eget avgörande. Likaså 

kan en delegat lyfta ett beslut till utskott eller nämnd för beslut. Delegat i besluts- 

och delegationsordningen anger lägsta beslutsnivå. Överordnad har alltid rätt att 

besluta i dess ställe. 

 

Utformning av delegationsbeslut  

I huvudsak gäller samma formkrav för delegationsbeslut som för nämndbeslut. 

Detta innebär att det alltid måste finnas någon form av skriftlig dokumentation. 

Delegerad beslutanderätt får aldrig utövas endast muntligt. Detta är även en 

förutsättning för återrapportering till nämnden. Som minimikrav ska den skriftliga 

dokumentationen över ett delegationsbeslut innehålla uppgift om vem som fattat 

beslutet, när och vilket beslut som fattats samt vad beslutet avser. 
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Gemensamma bestämmelser för delegeringen 

Delegeringen innefattar rätt 

- att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut 

som delegaten själv fattat 

- att besluta om att lämna klagomål utan åtgärd när den företeelse som klagomålet 

rör inte kan eller inte behöver hanteras via den lagstiftning och det uppdrag som 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har. 

Delegeringen ger inte heller rätt att avgöra ärende som är av stor vikt eller har 

principiell betydelse, med undantag för befogenheten för ordföranden att besluta i 

brådskande ärenden. 

 

Brådskande ärenden  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får enligt kommunallagen 6 kap 39 § 

uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att besluta i ärenden som är så 

brådskande att nämndens beslut ej kan avvaktas. Det rör sig bara om ärenden som 

måste beslutas omgående, till exempel olika typer av omhändertaganden. Ärenden 

som avgörs med den här bestämmelsen ska anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. 

 

Anmälan av delegationsbeslut  

Delegationsbeslut ska anmälas till nämndens nästkommande sammanträde. 

Sammanställningen ska innehålla uppgift om beslutsfattare, beslutsdatum, 

diarienummer och beslutets innehåll i korthet. Anmälan av delegationsbeslut 

protokollförs under egen paragraf.
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Förklaringar till förkortningar: 

 

AF Avfallsförordning (2020:614)  

Anläggningslagen (1973:1149) 

BBR Boverkets byggregler (BFS 2011:6) 

BFS Boverkets föreskrifter och allmänna råd  

 (EU) 2017/625 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/265 om offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och 
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och 
växtskyddsmedel. 
Expropriationslagen (1972:719) 

FAM Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador 

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

FAOKL Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedels och vissa 
jordbruksprodukter 

Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

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

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

FL Förvaltningslag (2017:900) 

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

FVV Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet 

Jordabalken (1970:994) 

KL Kommunallag (2017:725) 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 

Lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. 

Lag om flyttning av fordin i vissa fall (SFS 1982:129) 

Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) 

Lag om kommunal parkeringsövervakning. SFS (1978:24) 

Lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) 

LBAB Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 

Ledningsrättslagen (1973:1144) 

 LF Livsmedelsförordning (2006:813) 

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

LFS Lag (2014:227) om färdigställandeskydd 

LHRL Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
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LIVSFS Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien; LIVSFS 2009:5 

LL Livsmedelslag (2006:804) 

MB Miljöbalken (1998:808) 

MKB Miljökonsekvensbeskrivning 

MTF Miljötillsynsförordning (2011:13) 

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

OFS Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

Ordningslag (1993:1617) 

 OVK Obligatorisk ventilationskontroll 

PBF Plan- och byggförordning (2011:338) 

PBL Plan- och bygglag (2010:900) 

Produktansvarslagen (1992:18) 

RHO Renhållningsordning för Öckerö kommun, antagen av KF 2017-11-23  

Skadeståndslagen (1972:207) 

Svensk författningssamling (SFS) 

SLVFS Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30, omtryck LIVSFS 
2017:2 

SSF Strålskyddsförordning (2018:506) 

SSL Strålskyddslag (2018:396) 

SSMFS Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 

Tobakslagen Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

TRF Trafikförordningen (1998:176) 

Vägmärkesförordningen (2007:90) 

 

Beskrivning av delegater/delegatsgrupper som anges med förkortad kod i 
delegationsordningen: 
 

Byggnadsinspektör (BI) 

Bygglovshandläggare (BH) 
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden (MSBN) 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör samt Livsmedelsinspektör (MHI) 

Handläggare bostadsanpassningsbidrag (HBAB) 

Enhetschef (EC) (Enhetschef för den verksamhet som ärendet hör till) 

Nämndsekreterare (NS) 



Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
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1 Allmänna ärenden 
   

1.101 Behörighet att mottaga delgivning 
med MSBN. 

6 kap. 36 § KL NS, EC  

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

6 kap. 39 § KL Ordförande, 
(Kan 
ersättas av 
1:e eller 2:e 
vice ordf. vid 
behov.) 

 

1.103 Besluta att utse ombud att 
företräda nämnden vid förhandling 
eller förrättning i mål och ärenden 
vid länsstyrelse, mark- och miljö- 
domstol och andra myndigheter 
samt domstolar. 

6 kap. 15 § KL Ordförande 
(Kan 
ersättas av 
1:e eller 2:e 
vice ordf. vid 
behov.) 

 

1.104 Prövning av att överklagande skett 
i rätt tid och att besluta att avvisa 
en överklagandeskrivelse som 
inkommit för sent. 

45 § FL Berörd 
delegat; EC, 
BI, BH, 
MHI, HBAB 

 

1.105 Besluta att rätta beslut som fattats 
av delegat. 

36 § FL Berörd 
delegat; EC, 
BI, BH, 
MHI, HBAB 

 

1.106 Besluta att ompröva beslut som 
fattats av delegat. 

37 § FL Berörd 
delegat; EC, 
BI, BH, 
MHI, HBAB 

 

1.107 I tveksamma fall besluta om att 
inte lämna ut allmän handling. 

OFS 6 kap. 3 § NS, EC  

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

 Berörd 
delegat; EC, 
BI, BH, 
MHI, HFAB 

 

1.109 Besluta att lämna klagomål utan 
åtgärd när den företeelse som 
klagomålet rör inte kan eller inte 
behöver hanteras via den 
lagstiftning och uppdrag som 
MSBN  har. 

 Berörd 
delegat; EC, 
BI, BH, 
MHI, HBAB 

 

1.110 Remittera ärenden och besvara 
remisser, dock ej yttranden till KF, 
KS eller andra kommunala 
nämnder där yttrande skall avges 
från MSBN eller yttranden med 
anledning av överklagande av 
nämndens beslut. 

 Berörd 
delegat; EC, 
BI, BH, 
MHI, BHAB 

 



Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

9 

 

 

 

2 Bygg 

2.1 Lov m.m. PBL 9 kap. 

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

PBL 9 kap. 2 § första stycket 
1 och 2. 

  

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

8 kap BI, BH  

2.103 b) Nybyggnad eller tillbyggnad 
inom detaljplan för handel, kontor, 
hantverk eller industri. 

 BI, BH  

2.104 c) Nybyggnad inom detaljplan av 
en- eller tvåbostadshus och 
flerbostadshus. 

 BI, BH  

2.105 d) Tillbyggnad av bostadshus.  BI, BH  

2.106 e) Ny- eller tillbyggnad av 
komplementbyggnad. 

 BI, BH  

2.107 f) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, 
avloppspumpstation eller därmed 
jämförliga byggnader. 

 BI, BH  

2.108 g) 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). 

BI, BH  

2.109 h) Inredande av någon ytterligare 

bostad eller någon ytterligare lokal 

för handel, hantverk eller industri. 

PBL 9 kap. 2 § första stycket 
3b). 

BI, BH  

2.110 i) 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). 

BI, BH  
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2.111 Om- eller tillbyggnad i område med 
värdefull miljö eller underhåll av 
byggnadsverk eller ett 
bebyggelseområde som avses i 8 
kap. 13 § PBL i den utsträckning 
som framgår av 
kulturmiljöprogram eller i 
områden med kulturmiljö utpekat i 
planprogram.1 

PBL 9 kap. 2 § punkt 2, 4d § 
punkt 2 samt 8 § första 
stycket 2b. 

BI, BH Till 
beredning 
se fotnot 

2.112 j) Ändring av gällande bygglov 
inom ramen för tidigare medgiven 
bruttoarea eller medgiven avvikelse 
från detaljplan eller 

områdesbestämmelser.2 

PBL 9 kap. 2 § första 
stycket 1 och 2. 

BI, BH  

2.113 k) Nybyggnad eller väsentlig 
ändring av upplag eller 
materialgårdar (p.2) fasta cisterner 
(p.4), murar och plank (p.7) samt 
transformatorstation (p.10). 

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

BI, BH  

2.114 l) 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 §§ 

BI, BH  

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

PBL 9 kap. 10 § BI, BH  

2.116 Beslut om marklov inom ramen för 
föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL. 

PBL 9 kap. 11-13 §§ BI, BH  

2.117 Bygglov för åtgärder som inte 
kräver lov. 

PBL 9 kap. 14 § BI, BH  

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

PBL 9 kap. 19 § BI, BH  

2.119 Beslut om att förelägga sökande i 
lovärenden att inom vis tid 
avhjälpa bristerna när 
ansökningshandlingarna inte är 
fullständiga samt att avvisa 
ansökan eller avgöra i befintligt 
skick. 

PBL 9 kap. 22 § BI, BH  

 
 
 
 
 
 
 

1 Fastighet med byggnad utpekad som bevarandevärd eller särskilt bevarandevärd i samråd med beredningen. 
2 Det bör observeras att det i PBL inte finns några särskilda regler om ”ändring” av lov. Formellt sett ska alltså 
en ansökan om ändring av lov handläggas på samma sätt som en ansökan om nytt lov. Om det redan finns ett 
lov som byggnadsnämnden beviljat, bör det dock finnas möjligheter att delegera beslutanderätt som avser vissa 
ändringar i förhållande till det redan beviljade lovet. 
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2.120 Beslut om förlängning av 
handläggningstiden i ärende om 
lov, förhandsbesked eller anmälan. 

PBL 9 kap. 27 § BI, BH  

2.121 Beslut om tidsbegränsat bygglov 
inom ramen för föreskrifterna i 9 
kap. 33 § PBL i de fall åtgärden har 
stöd i en detaljplanebestämmelse 
om tillfällig användning av 
byggnad eller mark eller om 
åtgärden har ringa påverkan på 
omgivningen. 

PBL 9 kap 33 § BI, BH  

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

PBL 9 kap. 17 § 30-32 a, 33- 
33 a §§ 

BI, BH  

2.2 Anmälan, genomförandet av åtgärder     

m.m. 
PBL 10 kap. m.m.   

2.201 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. 

BI, BH  

2.202 Beslut att avvisa anmälan om 
föreläggande enligt 6 kap. 5 § första 
stycket inte följs och anmälan är så 
ofullständig att anmälan inte kan 
handläggas i sak. 

PBF 6 kap. 10 § andra 
stycket. 

BI, BH  

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

PBL 10 kap. 4 § BI  

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

PBL 10 kap. 13 § BI, BH  

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

PBL 10 kap. 22 § första 
stycket 1 

BI, BH  

2.206 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 

BI, BH  
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2.207 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 samt ge 
de upplysningar om krav enligt 
annan lagstiftning som behövs. 

PBL 10 kap. 23–24§§ BI, BH3 BH se 
fotnot 

2.208 Anmärkning i anslutning till 
arbetsplatsbesök/besiktning inom 
ramen för nämndens tillsynsarbete 
som innefattar för byggherren 
bindande föreskrift (föreläggande). 

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

BI  

2.209 Beslut att det för rivningsåtgärder 
inte behövs någon kontrollplan. 

PBL 10 kap. 18 § BI, BH  

2.210 Beslut om kompletterande villkor 
för bygg- eller rivningsåtgärderna 
eller för kontrollen. 

PBL 10 kap 29 § BI  

2.211 Beslut om slutbesked respektive 
om interimistiskt slutbesked enligt 
föreskrifterna i 10 kap. 34–37 §§ 
PBL. 

PBL 10 kap. 34–37 §§ BI, BH4 BH se 
fotnot 

2.212 Beslut om att neka startbesked för 
åtgärder enligt 9 kap. 4a-c §§ 

PBL 10 kap. 23 § BI, BH  

2.3 Tillsyn, tillträde, ingripanden och 

påföljder. 

PBL 11 kap   

2.301 Avge skriftligt ingripandebesked 
inom ramen för föreskrifterna 11 
kap. 7 § PBL.3 

PBL 11 kap. 7 § BI, BH, 
MHI5 

MHI se 
fotnot 

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

PBL 11 kap. 9 § BI, BH  

2.303 Beslut om lovföreläggande om en 
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 § BI, BH  

 
 
 
 
 
 
 

3 I ärenden som inte kräver tekniskt samråd eller kontrollansvarig (KA). 
4 I ärenden som inte kräver tekniskt samråd eller kontrollansvarig (KA). 
5 MHI endast ärenden rörande lekplatser (8 kap. 9 och 25 § PBL). 
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2.304 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 § BI, BH  

2.305 Beslut om förbud mot fortsatt 
arbete eller åtgärd. 

PBL 11 kap. 30–32 §§ BI  

2.306 Beslut om förbud mot användning 
av hela eller delar av byggnadsverk 
om byggnadsverket har 
säkerhetsbrister. 

PBL 11 kap. 33 § 1 BI  

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

PBL 11 kap. 33 § 2 BI  

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

PBL 11 kap. 34 § BI  

2.309 Beslut att entlediga 
kontrollansvarig inom ramen för 
föreskrifterna i 10 kap. 11 och 11 
kap. 35 §§ PBL och att, efter förslag 
av byggherren, besluta om en ny 
kontrollansvarig. 

PBL 11 kap. 35 § BI  

2.310 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 § BI  

2.4 Taxa PBL 12 kap.   

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

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

BI, BH  

2.5 Motordrivna anordningar Plan- och byggförordningen 

m.m. 

  

2.501 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 § BI  
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2.502 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 § BI, BH  

2.503 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 H 14) om hissar 
och vissa andra motordrivna 
anordningar. 

BI  

2.504 Besluta om användningsförbud för 
hissar och andra motordrivna 
anordningar. 

Besluta om 
användningsförbud för 
hissar och andra 
motordrivna anordningar. 

BI, BH  

2.505 Besluta om föreläggande 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). 

BI, BH  

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

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om 
funktionskontroll av 
ventilationssystem och 
certifieringar av sakkunniga 
funktionskontrollanter, BFS 
2011:16 OVK 1 , ändrad 
2012:6, OVK 2, 4 § 

BI  

2.6 Mindre avvikelser från föreskrifterna. Boverkets byggregler, BFS 

2011:6, omtryck 2014:3 

  

2.601 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. 

BBR 1:21 BI, BH  
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2.7 Mindre avvikelser från föreskrifterna 

gällande konstruktion. 

Boverkets föreskrifter 

2011:10, omtryck 

2013:10, om tillämpning 

av europeiska 

konstruktionsstandarder 

(eurokoder) 

  

2.701 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 2019:1, EKS 11, 3 § BI  

2.8 Färdigställandeskydd Lag (2014:227) om 

färdigställandeskydd. 

  

2.801 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. 

BI, BH  

2.802 Prövning av behov och beslut i 
frågan om färdigställandeskydd 
behövs eller inte vid tillbyggnad 
m.m. 

LFS 3 § första stycket första 
meningen. 

BI, BH  

2.9 Bostadsanpassningsbidrag Lag om 

bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) 

  

2.901 Besluta om att avslå ansökan eller 
att bevilja 
bostadsanpassningsbidrag eller 
återställningsbidrag till ett högsta 
belopp av 100 000 kr. 

Enhetschef kan bevilja bidrag upp 
till 7 prisbasbelopp. 

LBAB 16 § HBAB, EC  
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3 Miljö- och hälsoskydd 

3.1 Allmänna hänsynsregler mm. MB 2 kap.   

3.101 Besluta i tillsynsärende gällande 
tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna. 

2 kap. 2-9 §§, 26 kap. MB MHI  

3.2 Miljöbedömningar MB 6 kap.   

3.201 Samråda vid bedömningen av 
betydande miljöpåverkan. Vid planer 
och program. 

6 kap. 6 § MB MHI  

3.202 Samråda (avgränsningssamråd) vid 
strategisk miljöbedömning. 
Omfattning och detaljeringsgrad av 
MKB vid planer och program. 

6 kap. 9 och 10 §§ MB MHI  

3.203 Samråda (undersökningssamråd) 
ifråga om betydande miljöpåverkan 
samt utformning och innehåll av 
MKB vid verksamhet/åtgärd. 

6 kap. 24 § MB MHI  

3.204 Samråda (avgränsningssamråd) 
inför arbetet med MKB vid 
verksamhet/åtgärd. 

6 kap. 30 § MB MHI  

3.3 Skydd av områden MB 7 kap. m.m.   

3.301 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 styckena MB. 

MHI  

3.302 Besluta i tillsynsärende gällande 
områden eller djur- eller växtarter 
över vilka kommunen har tillsyn 
enligt 7 kap. MB. 

2 kap. 9 § MTF MHI  

3.4 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MB 9 kap. m.m.   

3.401 Besluta om att förelägga 
verksamhetsutövare att söka 
tillstånd. 

9 kap. MB 6a § MHI  

3.402 Avge yttrande till länsstyrelse eller 
mark- och miljödomstol i den s.k. 
kompletteringsremissen vid 
prövning av ansökan om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet. 

22 kap. 4 och 10 §§ MB, 

19 kap. 4 § MB, 

9 § FMH 

MHI  

3.403 Avge yttrande till länsstyrelsen i 
anmälningsärende angående mindre 
ändring av tillståndspliktig 
verksamhet. 

20 b och 26 §§ FMH MHI  

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

13 § första stycket 1 FMH MHI  
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3.405 Besluta i ärende om tillstånd att 
ansluta vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning. 

13 § första stycket 2 FMH MHI  

3.406 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 föreskrifter för att 

skydda människors hälsa 
och miljön. 

MHI  

3.407 Besluta i ärende om tillstånd att 
inrätta förmultningstoalett, eltoalett, 
torrtoalett med latrinkompostering 
samt övrig torr avloppslösning. 

40 § punkt 3 FMH, 

Lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa 
och miljön. 

MHI  

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

13 § andra stycket FMH MHI  

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

14 § FMH MHI  

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

17 § FMH MHI  

3.411 Besluta i ärende om anmälan om att 
driva eller arrangera viss 
verksamhet. 

38 § FMH MHI  

3.412 Besluta i ärende om tillstånd att 
hålla vissa djur inom område med 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

9 kap. 12 § MB, 

39 § FMH, 

Lokala föreskrifter för att 
skydda människors hälsa 
och miljön. 

MHI  

3.413 Besluta i ärende om anmälan för att 
sprida naturligt gödsel, slam eller 
annan orenlighet inom eller intill 
område med detaljplan 

9 kap. 12 § MB, 

40 § första stycket 2 FMH, 

Lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa 
och miljön. 

MHI  

3.414 Besluta i ärende om anmälan för att 
ordna ett upplag inom vissa 
områden för att skydda 
ytvattentäkter och enskilda 
grundvattentäkter . 

9 kap. 12 § MB, 40§ första 
stycket 5 FMH, 

Lokala föreskrifter för att 
skydda människors hälsa 
och miljön. 

MHI  

3.415 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. 

MHI  

3.416 Besluta om åtgärder för att spåra 
smitta och undanröja risken för 
smittspridning. 

 MHI  
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3.417 Besluta om att förstöra föremål eller 
avliva sällskapsdjur för att förhindra 
smittspridning. 

 EC  

3.5 Badvattenförordning (2008:218) 

3.501 Besluta om kontrollplan för 
provtagning av badvattenkvalitet. 

4 § punkt 4 SFS 2008:2111 MHI  

3.6 Verksamheter som orsakar miljöskador MB 10 kap. m.m.   

3.601 Besluta i tillsynsärende angående 
avhjälpande av allvarlig miljöskada. 

10 kap. 14 § MB, 

2 kap. 31 § 3-4 MTF, 

18-21 §§ FAM 

MHI  

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

28 § FMH MHI  

3.603 Besluta i tillsynsärende om 
vidtagande av åtgärder inom 
miljöriskområde. 

10 kap 12 § MB MHI  

3.604 Besluta i tillsynsärende om ansvar 
för verksamhetsutövare eller den 
som annars är 
efterbehandlingsansvarig att utföra 
och bekosta avhjälpandeåtgärder. 

10 kap. 2-4 §§ MB MHI  

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

26 kap. 22 § MB MHI  

3.7 Vattenverksamhet MB 11 kap.   

3.701 Avge yttrande i ärende om anmälan 
av vattenverksamhet eller om 
tillstånd för markavvattning. 

11 kap. 9a-b och 13 §§ MB, 
21 § FVV 

MHI  

3.8 Jordbruk och annan verksamhet MB 12 kap.   

3.801 Avge yttrande i ärende om anmälan 
för samråd. 

12 kap. 6 § MB MHI  

3.9 Kemiska produkter och biotekniska 

organismer 

MB 14 kap. m.m.   

3.901 Avge yttrande i ärende om dispens 
från förbud att sprida kemiska och 
biologiska bekämpningsmedel över 
skogsmark. 

14 kap. 9 § tredje stycket 
MB 

MHI  

3.902 Besluta om dispens från förbudet i 
enskilda fall. 

2 kap. 39 § SFS 2014:425 MHI  

3.903 Besluta i ärende om tillstånd för 
yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel. 

2 kap. 40 § SFS 2014:425 MHI  

3.904 Besluta i ärende om anmälan om 
yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel. 

2 kap. 41 § SFS 2014:425 MHI  
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3.905 Besluta i tillsynsärende om skydd 
mot mark- och vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga vätskor 
och spilloljor. 

NFS 2017:5 MHI  

3.906 Besluta i anmälnings- och 
tillsynsärende om anläggningar som 
innehåller fluorerade växthusgaser. 

SFS 2016:1128 MHI  

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

18 § SFS (2007:19) MHI  

3.908 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, 2 kap 32-33 §§ MTF 

MHI  

3.10 Avfall och producentansvar MB 15 kap. m.m.   

3.1001 Besluta i ärende om dispens eller 
tillstånd att själv kompostera eller 
på annat sätt återvinna eller 
bortskaffa avfall. 

15 kap. 18 § MB MHI  

3.1002 Besluta om ärende om anmälan om 
kompostering eller annan 
återvinning/annat bortskaffande om 
annat avfall än trädgårdsavfall. 

5 kap. 15 § AF, RHO 27 § MHI  

3.1003 Besluta om undantag vad avser 
latrin. 

5 kap. 15 § AF, RHO 28 § MHI  

3.1004 Avge yttrande till länsstyrelsen i 
ärenden om anmälan eller tillstånd 
till transport av avfall och farligt 
avfall. 

5 kap. 1 och 7 §§ AF MHI  

3.1005 Besluta om undantag vad avser slam 
och slamsugningsintervall. 

RHO 19 § MHI  

3.11 Tillståndsgiltighet, omprövning mm MB 24 kap.   

3.1101 Besluta om att återkalla tillstånd, 
dispens, eller godkännande som 
meddelats enligt balken eller enligt 
föreskrifter med stöd av balken och 
att förbjuda fortsatt verksamhet. 

24 kap. 3 § MB EC  

3.1102 Besluta om att ompröva tillstånd, 
ändra eller upphäva villkor m.m. 
samt besluta om åtgärder i fråga om 
miljöfarlig verksamhet. 

24 kap. 5 § MB MHI  

3.12 Tillsyn MB 26 kap.   

3.1201 Besluta om förelägganden eller 
förbud utan vite i ärenden som 
nämnden ansvarar för. 

26 kap. 9 § MB MHI  

3.1202 Besluta att ålägga tidigare ägare 
eller nyttjanderättshavare att lämna 
uppgift om ny ägares eller 
nyttjanderättshavares namn och 
adress. 

26 kap. 13 § MB MHI  
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3.1203 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 MHI  

3.1204 Beslut om rättelse på den felandes 
bekostnad. 

26 kap. 18 § EC  

3.1205 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 

MHI  

3.1206 Besluta att förelägga den som 
bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd att lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen. 

26 kap. 21 § MB MHI  

3.1207 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 MHI  

3.1208 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 

MHI, EC  

3.1209 Bestämma att beslut i tillsynsärende 
ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

26 kap. 26 § MB MHI  

3.13 Avgifter MB 27 kap. m.m.   

3.1301 Besluta om att påföra avgift för 
prövning och tillsyn enligt 
kommunens taxa om avgifter inom 
miljöbalkens tillämpningsområde. 

27 kap. 1 § MB, 

Taxa inom miljöbalkens 
område. 

MHI  

3.1302 Besluta om nedsättning av avgift 
eller efterskänkande av avgift i 
enskilda fall enligt vad som 
föreskrivs i kommunens taxa. 

Taxa inom miljöbalkens 
område. 

EC  

3.1303 Bestämma att beslut om avgift ska 
gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

9 kap. 5 § FAPT MHI  

3.14 Tillträde mm. MB 28 kap.   

3.1401 Besluta att meddela förbud att 
rubba eller skada mätapparat eller 
liknande utrustning som behöver 
sättas ut vid undersökningar. 

28 kap. 1 och 7 §§ MB MHI  
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3.1402 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, 6 och 8 §§ MB MHI  

3.15 Miljösanktionsavgifter MB 30 kap.   

3.1501 Besluta om miljösanktionsavgift 
som inte överstiger 5000 kr per 
överträdelse. 

30 kap. 3 § MB MHI  

3.16 Strålskyddslag 

3.1601 Besluta om föreläggande och 
förbud. 

8 kap. 6 § SSL MHI  

3.1602 Besluta om rättelse på den felandes 
bekostnad. 

8 kap. 10 § SSL MHI  

3.1603 Besluta om föreläggande att lämna 
de uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen. 

8 kap. 4 § SSL MHI  

3.1604 Besluta om omhändertagande av 
teknisk anordning eller ämne. 

8 kap. 8 § SSL MHI  

3.1605 Besluta om att beslut enligt SSL inte 
ska gälla omedelbart. 

10 kap. 3 § SSL MHI  

3.1606 Besluta att ta ut avgift för 
tillsynsärende enligt 
strålskyddslagstiftningen. 

8 kap. 14 § SSF 

Taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen. 

MHI  

3.17 Tobakslagen 

3.1701 Besluta om föreläggande och förbud 
som behövs för att utföra tillsyn av 
rökfria miljöer. 

20 § andra stycket. MHI  

3.18 Handel med vissa receptfria läkemedel 

3.1801 Kontroll av efterlevnaden av denna 
lag och av de föreskrifter som 
meddelats i anslutning till lagen. 

20 § LHRL MHI  

3.1802 Begära in de upplysningar och 
handlingar som behövs för 
kontrollen. 

21 § LHRL MHI  

3.1803 Rapportera brister av efterlevnaden 
av denna lag och av de föreskrifter 
som meddelats i anslutning till lagen 
till Läkemedelsverket. 

21 § LHRL MHI  

3.1804 Besluta om avgift och ta ut avgift av 
den som bedriver handel med vissa 
receptfria läkemedel. 

23 § LHRL, 

Taxa för kontroll av handel 
med vissa receptfria 
läkemedel. 

MHI  

3.19 Övriga ärenden    

3.1901 Besluta om kommunal skyddsjakt. 23a och 26 §§ och bilaga 4 
Jaktförordning (1987:905) 

MHI  
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3.1902 Besluta om dispens från lokala 
föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön. 

12§ Lokala föreskrifter för 
att skydda människors 
hälsa och miljön. 

MHI  

3.1903 Avge yttrande till länsstyrelsen i 
ärende rörande bidrag för 
radonåtgärder och andra åtgärder i 
bostäder 

 MHI  

3.1904 Avge yttrande till länsstyrelse i 
ärende om tillstånd för att inrätta 
hem för vård och boende som drivs 
av en enskild eller sammanslutning 

Socialtjänstförordning 
(2001:937) 

MHI  

3.1905 Avge yttrande till polismyndighet i 
ärende om allmänna 
sammankomster, offentliga 
tillställningar, bullrande 
verksamheter och liknande 
verksamheter. 

Ordningslag (1993:1617) MHI  

3.1906 Avge yttrande till polismyndighet i 
ärende om tillstånd till hotell- och 
pensionatsrörelse. 

Lag (1966:742) om hotell- 
och pensionatsrörelse 

MHI  

3.1907 Yttrande till Skogsvårdsstyrelsen 
angående slutavverkning, 
skyddsdikning och/eller 
naturhänsyn 

14 § Skogsvårdslagen 
(1979:429) 

MHI  

3.1908 Yttrande i ärenden om auktorisation 
av bilskrotare. 

Bilskrotningsförordning 
(2007:186) 

MHI  

3.1909 Framställning till kommunen 
rörande beslut om flyttning av 
fordon i vissa fall 

2§ punkt 7 Förordning 
(1982:198) om flyttning av 
fordon i vissa fall 

MHI  

3.1910 Yttrande angående 
gravplats/griftefrid. 

11 § Begravningsförordning 
(1990:1147) 

MHI  

3.1911 Besluta om ärende eller förbud i 
tillsynsärenden om renhållning. 

11 och 12 §§ lag (1998:814) 
med särskilda 
bestämmelser om 
gaturenhållning och 
skyltning 

MHI  

4 Livsmedelsområdet m.m. 

4.1 Livsmedelslagen 

4.101 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 av EU och EG- 
bestämmelserna. 

22 § LL MHI  
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4.102 Beslut avseende registrering av 
livsmedelsanläggning. 

23 § LF MHI  

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

24 § första och andra 
styckena LL, 34 § LF 

MHI  

4.104 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 

MHI  

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

27 § LL MHI  

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

33 § LL MHI  

4.107 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 EC  

 Åtgärderna från de behöriga 

myndigheternas sida och 

sanktioner 

   

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

(EU) 2017/625 Art 138 2 c MHI I 

4.109 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. 

(EU) 2017/625 Art 138 2 d MHI  

4.110 Besluta att aktören ska öka 
egenkontrollernas frekvens. 

(EU) 2017/625 Art 138 2 e MHI  

4.111 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. 

(EU) 2017/625 Art 138 2 g MHI  
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4.112 Besluta att hela eller delar av den 
berörda aktörens företag, eller dess 
anläggningar, installationer eller 
andra lokaler, isoleras eller stängs 
under en lämplig tidsperiod. 

(EU) 2017/625 Art 138 2 h MHI  

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

(EU) 2017/625 Art 138 2 i MHI  

4.114 Besluta om sanktionsavgift inom 
nämndens kontrollområde 

30 c LL och 39 a – 39 g LF MHI  

4.2 Livsmedelsförordningen    

4.201 Besluta om skyldighet för den som 
är sysselsatt med 
livsmedelsverksamhet att genomgå 
läkarundersökning om det behövs 
av livsmedelshygieniska skäl. 

8 § LF MHI  

4.3 Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

4.301 Besluta om risk- och 
erfarenhetsklassificering av 
livsmedelsföretag samt om årlig 
kontrollavgift. 

3-6 §§ FAOKL 

Taxa för offentlig kontroll 
inom 
livsmedelslagstiftningen 

MHI  

4.302 Besluta om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 

10 § FAOKL 

Taxa för offentlig kontroll 
inom 
livsmedelslagstiftningen 

EC  

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

11 § FAOKL MHI  

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

11 a § FAOKL MHI  

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

12 a § 1 st FAOKL EC  

4.306 Besluta om att avgift i ett enskilt fall 
inte ska tas ut om beloppet är så lågt 
att ett uttag skulle vara oekonomiskt 
med hänsyn till kostnaderna för 
uttaget och de totala förväntade 
inkomsterna från avgiften. 

12 a § 2 st FAOKL EC  

4.307 Besluta om avgift för registrering. 13-14 §§ FAOKL MHI  
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4.4 Förordning om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland 

4.401 Besluta om avgift för 
importkontroll. 

12 § Förordning 2006:812 MHI  

4.5 Lagen om foder och animaliska biprodukter 

4.501 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 

MHI  

4.502 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. 

25 § LFAB MHI  

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

27 § LFAB MHI  

4.504 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 – 30 e §§ LFAB MHI  

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

33 § LFAB MHI  

4.6 Förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. 

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

3-6 §§ FAOKF 

Taxa för offentlig kontroll 
enligt 
livsmedelslagstiftningen. 

MHI  

4.602 Besluta om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 

11 § FAOKF 

Taxa för offentlig kontroll 
enligt 
livsmedelslagstiftningen. 

EC  

4.603 Besluta om avgift för kostnader för 
offentlig kontroll som utförs efter 
klagomål och som är nödvändig för 
att undersöka den påstådda bristen. 

12 § 1 st FAOKF MHI  
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4.604 Besluta om avgift för offentlig 
kontroll som ursprungligen inte var 
planerad och som blivit nödvändig 
efter det att bristande efterlevnad 
påvisats. 

(EU) 2017/625 art 79.2 c 
12 § 2 st FAOKF 

MHI  

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

13 a § FAOKF EC  

4.7 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. 

4.701 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 LIVSFS 2017:2 

MHI  

 

5. Vatten och avlopp (VA)  

5.101 Upprättande av förbindelsepunkt för 
vatten och avlopp. 

Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster 12 §   

 

Enhetschef 

 

5.102 Reduktion av VA-avgift vid 
konstaterat läckage. 

VA-taxan 16 $  

Enhetschef 

 

5.103 Avtal om ledningsrätter gällande VA- 
ledningar. 

Ledningsrättslagen 
(1973:1144) 

Kartingenjör/VA 
ingenjör 

 

5.104 Adressättning  Kartingenjör  

5.105 Rätt att påkalla förrättning. Ledningsrättslagen 
(1973:1144) 28 § 

Kartingenjör/VA-
ingenjör 

 

6. Trafik och anläggning 

6.101 Besluta om undantag enligt 
trafikförordningen (tillstånd   och 
dispenser). 

TRF (1998:1276) 13 kap 

3–4 §§ 
Trafikingenjör  

6.102 Dispens för transporter med bred 
eller tung last. 

TRF (1998:1276) 13 kap 
3 § 

Trafikingenjör  

6.103 Besluta om lokala trafikföreskrifter 
och föreskrifter enligt 
trafikförordningen. 

TRF (1998:1276) 10 kap 
1–3 $$ och 14 $ 

Trafikingenjörer  

6.104 Beslut om flyttning av fordon enligt 
lag om flyttning i vissa fall. 

Lag om flyttning av fordon 
i vissa fall (SFS 1982:1276) 
2 § 

Trafikingenjör  

6.105 Förordnande av 
parkeringsvakter. 

Lag om kommunal 
parkeringsövervakning (SFS 
1978:24) § 6 
 

Enhetschef  
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6.106 Avge yttrande till polismyndighet 
enligt ordningslagen om 
användningen av offentlig plats och 
lokala trafikföreskrifter.   

Ordningslag (1993:1617)  Trafikingenjör  

6.107 Beslut enligt 
vägmärkesförordningen. 

Vägmärkesförordningen 
(2007:90) 

 

Trafikingenjör  

6.108 Uthyrning av p-platser.  Handläggare  

6.109 Beslut om parkeringstillstånd 
för   rörelsehindrade enligt 
gällande bestämmelser. 

TRF 13 kap 8 $ Handläggare  

6.110 Beslut om tillstånd till 
färdtjänst. 

Lag om färdtjänst (SFS 
1997:736) 6-9 $$ 

Handläggare  

6.111 Beslut om att återkalla 
tillstånd till färdtjänst. 

Lag om färdtjänst (SFS 
1997:736) 12 $ 

MSBN  

6.112 Beslut om tillstånd av 
riksfärdtjänsttillstånd 

Lag om riksfärdtjänst (SFS 
1997:735) 4-7 $$  

Handläggare  

6.113 Beslut om att återkalla 
tillstånd av riksfärdtjänst. 

Lag om riksfärdtjänst (SFS 
1997:735) 9 $ 

MSBN  

6.114 Godkännande av 
trafikanordningsplan vid 
vägarbete. 

 Trafikingenjör  

6.115 Beslut om gräv- och 
starttillstånd av vägarbete. 

 Trafikingenjör  

6.116 Subventioner av hyror för 
anläggningar och lokaler 

 Enhetschef 

 

 

6.117 Förändring/ombyggnad av 
inhyrda lokaler 

- upp till 1 basbelopp 

- upp till 2 basbelopp 

- över 2 basbelopp 

 Enhetschef 
Förvaltningchef 
Kommunstyrelsen 

 

6.118 Upprättande av ordningsregler 
avseende brandsäkerhet för nyttjande     
av anläggningar och lokaler inom 
enhetens verksamhetsområde 

 Teamledare  

6.119 Uthyrning av lokaler  Enhetschef   

6.120 Hyror för bostäder och lokaler  Enhetschef   

6.121 Abonnemangskontrakt för 
föreningars och enskildas nyttjande 
av anläggningar och lokaler 

 Enhetschef   
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6.122 Upprättande av ordningsregler för 
nyttjande av anläggningar och lokaler 
inom enhetens verksamhetsområde. 

 Enhetschef   

6.123 Återkallande av rätt för hyresgäst att 
disponera anläggning eller lokal 

 Enhetschef   

7. Kretslopp 

7.101 Uppehåll i sophämtningen samt 
befrielse från sophämtning 

RHO 30–32 $$ Enhetschef 
 

 

7.102 Hänvisning till annan 
hämtplats än ordinarie 

RHO 17 $ Enhetschef 
 

 

7.103 Beslut efter ansökan om gemensam 
avfallsbehållare 

RHO 29 $ Enhetschef 

 

 

8. Mark och Arrende 

8.101 Förvärv och försäljning av fast 
egendom, mark huvudsakligen för 
väg, ledning eller annan allmän 
platsmark, kvartersmark och mark 
för exploatering enligt riktlinjer < 
2300 tkr 

 Förvaltningschef 
 

 

8.102 Försäljning/upplåtelse med 
dispositionsrätt till enskild person 
av tomtmark för 
egnahemsbebyggelse enligt 
riktlinjer < 600 tkr 

 Enhetschef   

8.103 Försäljning/upplåtelse av 
industrimark samt tomtmark för 
flerfamiljs- och grupphusbebyggelse 
enligt riktlinjer 

< 600 tkr 

  
Enhetschef  

 

8.104 Upplåtelse av kommunal mark för 
tillfälligt ändamål. 

 Markförvaltare  

8.105 Upplåtelse med nyttjanderätt av 
kommunens mark 

 Markförvaltare  

8.106 Upplåtelse med nyttjanderätt av 
kommunens mark för 
parkeringsplatser 

 Markförvaltare  

8.107 Godkännande av överlåtelse  

av markarrenden för sjöbod mm 

 Markförvaltare  
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8.108 Upplåtelse av allmän plats för 
särskilda ändamål 

 Markförvaltare  

8.109 Ledningsrättsavtal  Markförvaltare  

8.110 Godkännande av förrättning, 
förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning. 

 Markförvaltare  

9. Personalärenden - anpassade till KS delegationsordning 

9.101 Deltagande i kurs/konferens  

a)  a) för ledamot/ersättare kostnad under 

8 000 kr 

b) b) för förvaltningschef  

c) c) för enhetschef 

d) d) för annan anställd inom förvaltningen 

e)  

  

a) Ordförande 

 

b) Kommundirektör 

c) Förvaltningschef 

d) Enhetschef 

 

 

9.102 Anställning av: 

 

a) Förvaltningschef  

b) Vikarierande förvaltningschef under 

högst 3 månader  

c) Enhetschef 

d) Vikarierande enhetschef  

 

 

Anställning avseende 

singulära/administrativa befattningar:  

a) tillsvidareanställning  

b) anställning för viss tid längre än ett 
år  

c) anställning för viss tid högst ett år  

d) prövning om befattning skall 
återbesättas  

 

Anställning avseende kollektiva 

befattningar: 

a) tillsvidareanställning  

b) prövning om befattning skall 

återbesättas 

c) Projektanställning   

  

 

a) Kommunstyrelsen 

b) Kommundirektör 

c) Förvaltningschef 

d) Förvaltningschef 
 
 
 
 
 
 

a) Enhetschef 

b) Enhetschef 

c) Enhetschef 

d) Enhetschef 

 

 

 

 

a) Enhetschef 

b) Enhetschef 

c) Enhetschef 

 

 

9.103 Bekräftande av egen uppsägning  Närmaste chef  

9.104 Lönesättning vid anställning  

a) Förvaltningschef 

b) enhetschef  

c) övrig lönesättning 

 a) Personal- och 

förhandlingsutskottet 

b) Förvaltningschef 

c) Enhetschef 
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9.105 Uppsägning från befattning på grund av 

arbetsbrist eller personliga skäl 

         HR chef 

 

 

9.106 Disciplinåtgärd, arbetsbefrielse eller 

löneavdrag avseende  

a) Förvaltningschef 

b) Enhetschef 

c) Avseende övrig personal 

  

 

a) Kommundirektör 

b) Förvaltningschef 

c) Enhetschef 

 

9.107 Tjänstledighet   

a) hel tjänstledighet mindre än 6 mån 

för förvaltningschef  

b) hel tjänstledighet mindre än 6 mån 

för enhetschef 

c) hel tjänstledighet mindre än 6 mån 

för övrig personal  

d) hel tjänstledighet mer än 6 mån för 

övrig personal  

e) hel tjänstledighet, mindre än två år, 

för tillsvidareanställd vid vikariat på 

annan befattning inom kommunen  

f) hel tjänstledighet mindre än ett år 

för enhetschef 

g) partiell tjänstledighet mindre än 12 

mån för förvaltningschef  

h) partiell tjänstledighet mindre än 12 

mån för enhetschef 

i) partiell tjänstledighet mindre än 12 

mån för övrig personal 

j) partiell tjänstledighet mer än 12 

mån för all personal - enligt lag  

k) tjänstledighet på grund av sjukdom 
utan ersättning från 
Försäkringskassan  

  

a) Kommundirektör 

b) Förvaltningschef 

c) Enhetschef 

d) Personal- och 

förhandlingsutskottet 

 

e) Personal- och 

förhandlingsutskottet. 

f) Förvaltningschef 

g) Kommundirektör 

h) Förvaltningschef 

i) Enhetschef  

j) Enhetschef 

k) Enhetschef 

 

9.108 Beviljande av semester för  

a) Förvaltningschef 

b) Enhetschef  

c) Övrig personal 

  

a) Kommundirektör 

b) Förvaltningschef 

c) Enhetschef 

 

9.109 Lön under ledighet för facklig verksamhet        Enhetschef    

 

9.110 

Ledighet med bibehållen lön för enskild 
angelägenhet för   

a) Förvaltningschef  

b) Enhetschef 

c) Övrig personal 

  

 

a) Kommundirektör 

b) Förvaltningschef 

c) Enhetschef 

 

9.111 Bekräftande av information om 
pensionsavgång för   

a) Förvaltningschef 

b) Enhetschef 

  

a) Personal- och 
förhandlingsutskottet. 

b) Förvaltningschef 
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c) Övrig personal c) Enhetschef 

9.112 Tidigareläggning eller anstånd med 
pensionsavgång  

a) Förvaltningschef 

b) Enhetschef 

c) Övrig personal 

  

a) Personal- och 
förhandlingsutskottet 

b) Förvaltningschef 

c) Enhetschef 

 

9.113 Tolkning av personalpolitiska program och 
andra riktlinjer 

  Personal- och    
förhandlingsutskottet. 

 

9.114 Bidrag till fritidsstudier (enligt riktlinjer)   Enhetschef  

9.115 Beslut om avskrivning av lönefordran   Förvaltningschef  

9.116 Arbetsmiljöansvar inom ram för beviljat 
anslag 

 Förvaltningschef / Enhetschef  

 
 

10. Organisation, ekonomi och juridik 

10.101 Organisation inom sitt 

verksamhetsområde 

 Förvaltningschef  

10.102 Fördelning av centralt fördelade 

investeringsmedel 

 Förvaltningschef  

10.103 Fördela budget till enhetsnivå  Förvaltningschef  

10.104 Avyttring av lös egendom  Förvaltningschef  

10.105 Upphandling  Förvaltningschef  

10.106 Teckna avtal  Förvaltningschef  

10.107 Klagomålshantering  Förvaltningschef  

10.108 Försäljning av 

överskottsmateriel 

 

 
Enhetschef för 

området (i samråd 

med ekonomichef) 

 

10.109 Skadestånds- och 

ersättningsärenden,  

a) högst ett prisbasbelopp 
b) över ett prisbasbelopp 
c) försäkringsärende 

  
 

a) Enhetschef 
b) Förvaltnin gschef 
c) Enhetschef (i 

samråd med 
ekonomichef 

 

10.110 Teckna avtal i upphandling  

inom miljö- och 
samhällsbyggnads 
verksamhetsområde 

a) upp till tröskelvärde 
för direktupphandling 

b) över tröskelvärde för 

 

 

 

 

LOU / LUF 

 
 

 

 
a) Enhetschef 

 

b) Förvaltningschef 
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direktupphandling 

10.111 Beslut om att inte använda ett 

normalt upphandlingsförfarande 

på grund av synnerlig brådska i 

enlighet med kap 6 § 15 LOU 

 

kap 6 § 15 LOU 

 

Förvaltningschef 
 

10.112 Beslut om avbrytande av 

pågående upphandling samt 

genomföra redaktionella samt 

icke väsentliga ändringar i 

förfrågningsunderlaget 

 

LOU /LUF 

 

Enhetschef 
 

10.113 Svara på ansökan om 

överprövning 

 

LOU / LUF 

 

Enhetschef 
 

10.114 Reklam-, serverings-, 

försäljnings- och arrendeavgifter 

inom kommunala anläggningar 

 

 

Miljö- och 

Samhällsbyggnadschef 

 

10.115 Teckna avtal för reklam-, 

serverings- och 

försäljningsarrenden inom 

kommunala anläggningar 

 Miljö- och 

Samhällsbyggnadschef 

 

10.116 Arkivansvar  Förvaltningschef  

10.117 Krisledning  Förvaltningschef  

 
 
 
 


