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Delegering av beslutanderätt inom nämnd
(6 kap 37 – 39 §§ och 7 kap 5 - 8 §§ kommunallagen)
1. Vad innebär delegering?
Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (=
delegaten).
Med delegering menas att nämnden överför självständig beslutanderätt till delegation. Detta innebär att nämnden ger delegation i uppdrag att
på nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden.
Syftet med delegering av beslutanderätt är att förtroendevalda ska avlastas från rutinärenden och få mer tid för övergripande frågor.
delegeringen avser också att ge ökad effektivitet och bättre service.
Delegering innebär att självständig beslutanderätt överförs till delegation. Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar det talas om så
kallad ren verkställighet.
Enligt kommunallagen, KL (6 kap 33§) kan en nämnd delegera till utskott, ledamot eller ersättare i nämnden eller till anställd i kommunen att
fatta beslut på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av
delegaten ses som nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning.
Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett
beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Nämnden har redovisningsansvaret men delegaten har det juridiska ansvaret (t ex tjänstefel, skadestånd).

2. Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till
nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta
om delegering av denna beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut om en
delegeringsordning där beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater.
Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten skall delegeras. Räckvidden för en nämnds delegeringsbefogenhet
framgår av 6 kap 34 § KL (se nedan) som anger vilka ärendetyper som inte får delegeras.

4

3. Vad man kan delegera
a. Nämndens delegeringsrätt – delegeringsförbud (6 kap 38 § KL)
Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, dvs. nämndens övergripande ansvar för verksamheten,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige,
3. yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats,
4. yttranden med anledning av att nämndens egna beslut överklagats,
5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
6. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. inom socialområdet,
7.ärenden som väckts via medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.
Sammanfattningsvis kan man säga att ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av större vikt är förbehållna nämnden.
Oftast handlar det om ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och ofta där politiska bedömningar är avgörande. Någon klar gräns
för vad som är delegerbart eller inte delegerbart finns inte. Man får se på hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek,
budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation.
Förutom de generella undantagen från delegering ovan innehåller en del specialförfattningar, t.ex. socialtjänstlagen, också uttryckliga
delegeringsförbud.
b. Delegering och ren verkställighet
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I delegeringsordning skall m.a.o. endast upptas beslut i
kommunallagens mening. Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet.
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa
överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Men
man kan inte endast gå på överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i kommunallagens mening eftersom t.ex. yttranden
normalt inte kan överklagas men ofta innehåller självständiga bedömningar och fodrar delegering för att kunna föras över från nämnd till annan.
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex.
avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av daghemsplats efter en klar turordning. Beslut av rent förberedande eller
verkställande art kan inte överklagas (jmf 13 kap 2 § 2 p KL). Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning – eller
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förvaltningsbesvär - finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, nämligen genom rättslig
prövning vid allmän domstol, anhållan om en JO-granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet.
c. Delegering av rätt att överklaga
Beslut att överklaga en dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det
överklagade beslutet i sig är delegerbart. Ett bemyndigande skall vara försett med förbehållet, att vad gäller ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskilda får delegeringen inte omfatta ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt.
d. Beslut utan delegeringsuppdrag
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom
beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om mottagaren är i god tro
och det rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall även driva ärendet via allmän domstol.

4. Vem kan man delegera till? (6 kap 37 § och 7 kap 5 § KL)
En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till:
- ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden
- nämndens presidium
- en ledamot eller ersättare i nämnden
- en anställd hos kommunen
Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till
- flera anställda i grupp
- till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering
- anställd i kommunalt företag
Det bör också vara klart, genom delegeringsordningen eller på annat sätt, vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro.

5. Vidaredelegering (7 kap 6 § KL)
Enligt kommunallagen kan en nämnd om den uppdrar till en förvaltningschef inom den egna nämndens verksamhetsområde att fatta vissa
beslut, även medge att förvaltningschefen i sin tur får överlåta sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. Detta kallas
vidaredelegering. En förutsättning för detta är att nämnden i ett beslut tillåtit det. Beslut som fattats på grund av vidaredelegering skall anmälas
till nämnden. Vidaredelegering kan endast ske i ett led.
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6. Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas. (6 kap 39 § KL)
En nämnd får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det rör sig alltså här om ärenden som oundgängligen måste avgöras. Vilka beslut som kan delegeras och
om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas vid nämndens
nästa sammanträde. Denna typ beslut anses som ett beslut av nämnden.

7. Anmälan av delegeringsbeslut (6 kap 40 § och 7 kap 8 § KL)
Beslut som fattats med stöd av delegering skall anmälas till nämnden. Nämnden bestämmer själv hur och när detta skall ske. (se vidare under
”Allmänna bestämmelser” punkterna 7-11)
Syftet med anmälan är flera. Nämndernas informations- och kontrollbehov skall tillgodoses, dessutom kan det ha betydelse för beslutets laga
kraftvinnande. Ett beslut vinner nämligen laga kraft tre veckor efter att det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att det protokollförda
beslutet justerats. Antingen kan delegaten skriva ett särskilt protokoll över beslutet som anslås eller räknas klagotiden från den dag, då anslag
skedde om justering av protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes hos nämnden.

8. Exempel på ren verkställighet
En del ärenden ingår i den normala tjänsteutövningen och ingår inte i bestämmelserna om delegationsbeslut. Verkställighet innebär beslut som
normalt fattas av tjänsteman i kraft av dennes tjänsteutrymme. Verkställighet i det dagliga arbetet utgår från beslut som regleras i lag, avtal eller
utifrån mål på verksamhetsnivå.
- Utfärdande av anställningsavtal och intyg.
- Planering och godkännande av semester samt beviljande av annan ledighet upp till 6 månader.
- Godkännande av uppsägning på egen begäran. Beslut om förkortad uppsägningstid och entledigande av personal.
- Utbildning, studiebesök, konferensbesök och övriga tjänsteresor
- Representation och uppvaktning enligt kommunens riktlinjer.
- Ledigkungörande av tjänst.
- Lönesättning då av kommunen utfärdade riktlinjer finns.
- Arbetsrutiner - schemaläggning, ledighet (semester och kompledighet), anställningsintyg, tjänstgöringsintyg.
- Arbetsmiljöfrågor av löpande karaktär.
- Debitering och uttagande av avgift enligt taxa och fullföljande av krav.
- Indrivningsåtgärder enligt lagstiftningen angående summarisk process.
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- Söka och bevaka statsbidrag.
- Utseende av firmatecknare för kommunen i fråga om postgiro, bank samt postförsändelser av alla slag.
- Utseende av beslutsattestanter.
- Inköpsbeslut, löpande, inom budget.
- Anskaffning av varor, inventarier, tjänster och entreprenader upp till beloppsgräns enligt delegationsordningen.
- Avrop på ramavtal.
- Löpande underhåll och reparationer av kommunens fastigheter
- Upplåtelse av anläggningar och lokaler vid enstaka tillfällen
- Förändringar av anläggningars öppethållande samt andra frågor av liknande art och omfattning som ovan
- Tillämpning av beslutade hyror och avgifter
- Brukar- och medarbetarundersökningar.
- Enkätundersökningar från myndigheter och intresseorganisationer.
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Allmänna bestämmelser för samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning
Syftet med delegation
Delegation av så kallade rutinärenden skapar utrymme för en mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden i nämnden.
Delegationen möjliggör en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningstiderna snabbare. Rätt att besluta på
delegation innebär inte att delegaten är skyldig att besluta. Om delegaten anser att ärendet är svårbedömt eller av annan orsak inte vill besluta,
ska ärendet alltid föras upp till nämnden för beslut.
Genom antagande av denna delegeringsordning fastställs att inom nämndens ansvarsområden skall gälla nedanstående regler.
1. Vid förfall för nämndens ordförande
Vid förfall för nämndens ordförande inträder förste vice ordföranden och vid förfall för både ordföranden och förste vice ordföranden inträder
andre vice ordföranden, om ej annat anges.
2. Vid förfall för övriga delegater
Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat om ej annat anges. Vid annan frånvaro av (t ex vid semester och
sjukdom etc. där vikarie ej sätts in) beslutar närmast högre chef. Beslut om vidaredelegering och förteckning över olika delegaters ersättare skall
förvaras i en särskild pärm tillsammans med delegeringsordningen. Om ordinarie delegat (inklusive vikarie och ställföreträdare) har förfall och
beslut inte bör dröja skall ärendet avgöras av delegatens chef, om inget annat anges under respektive punkt.
3. Förvaltningschefens vidaredelegering
Med stöd av 7 kap 6 § § kommunallagen överlåts till förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt anställd inom kommunen att besluta i stället
(vidaredelegering). Förteckning skall upprättas över vilka anställda som förvaltningschefen vidaredelegerat till. Om villkor för rätten att
vidaredelegera se punkt 10 nedan.
4. Ordförandens beslut i brådskande ärenden
Med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen uppdras åt nämndens ordförande, eller vid förfall för ordföranden, till vice ordföranden, att besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa
sammanträde.
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Ärenden som inte får delegeras:
● Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.
● Framställningar eller yttranden till fullmäktige.
● Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
● Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt.
● Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.
● Ärenden som anges i särskilda föreskrifter eller i författningssamlingar.
5. Ärenden av principiell betydelse m.m.
Delegaten skall överlämna ärendet till nämnden om ärendet är av principiell betydelse eller om andra skäl motiverar att ärendet skall förbehållas
nämnden.

6. Anmälan av delegeringsbeslut
Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering – även vidaredelegering – skall anmälas till nämnden på sätt som anges nedan under
punkterna 10 -11
7. Registrering av delegeringsbeslut
a. Delegater noterar sitt beslut på den blankett eller handling som utgör underlag för beslutet. Saknas handling skall en handling upprättas där
beslutet noteras.
b. Av noteringen skall framgå
- ärendet (vad som beslutats)
- beslutsfattare
- beslutsdatum
- hänvisning till punkt i delegeringsordningen
8. Rapportering
Delegat skall löpande rapportera in de beslut som fattats med stöd av delegering till ärendehanteringssystemet och anmäla dessa till
nästkommande sammanträde i nämnden. Rapportering skall avse de beslut som inte redan anmälts till nämnden.
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9. Registrering i samhällsbyggnadsnämndens protokoll
Vid nämndens sammanträde redovisas besluten genom att förteckning över besluten finns tillgängliga vid sammanträdet. Anmälan av beslut
antecknas under särskild paragraf i nämndens protokoll. I paragrafen anges ärendet, diarienummer samt beslutsfattare.
10. Vidaredelegering och anmälan
Ovan, under rubriken ”Vidaredelegering”, har angetts att beslut fattade på vidaredelegering skall anmälas till chef som vidaredelegerat. Exempel
på beslut om vidaredelegering, se bilaga.
Som villkor för vidaredelegering beslutar nämnden, dels att chefen skall anmäla till nämnden vem som fått beslutanderätten, dels att sådana
beslut som fattats med stöd av vidaredelegering förutom anmälan till chef som vidaredelegerat, även skall anmälas till nämnden (registrator)
enligt ovan punkt 9. (vidareanmälan).
11. Beslut endast inom ramen för detaljbudget
Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive avdelnings detaljbudget eller inom ramen för kostnadskalkyl för visst
projekt.
12. Åtgärder som inte behöver delegeras
Lämna underrättelse till exempel till Naturvårdsverket eller länsstyrelsen om förhållanden som kan föranleda återkallelse eller omprövning av
tillstånd.
Översända i rätt tid inkommet överklagande av beslut som inte omprövas, till högre instans.
Anmälan om misstänkta brott till åklagare eller polis, samt begäran om överprövning av åklagares beslut om att lägga ner förundersökning eller
att inte väcka åtal.
13. Verkställighet
Vissa ärenden är verkställighetsåtgärder och innebär inte något delegationsbeslut. Nedan följer exempel på verkställighetsåtgärder:
•
Kvittering (svar) med anledning av anmälningsärende
•
Interna yttranden ställda till förvaltningen
•
Anmälningsärenden som inte leder till förelägganden eller förbud
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anmäla överträdelser av bestämmelser i lagstiftning eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagstiftning till polis- eller
åklagarmyndighet, om det finns misstanke om brott
Lämna yttrande i s k kompletteringsremiss
Telefontider
Personaltjänstfrågor såsom ID-ärenden, motionsaktiviteter etc
Representation, uppvaktningar och ”personalmuntrationer”
MBL förhandling/information
Lagstadgad utbildning av räddningstjänstpersonal.
Tvångsförläggning av semester, semesterledighet i övrigt, ledighet enligt avtal, vård av barn, militärtjänst, offentligt uppdrag, facklig
förtroendeman, studieledighet, studiebidrag och stipendier etc,
Nedsättning av sysselsättningsgrad (ej lag eller avtalsreglerad nedsättning) vid ansökan från den anställde
Ledighet och förmåner vid ledighet för enskild angelägenhet:
Tjänstledighet för att prova annat arbete eller annan icke lag- eller avtalsreglerad tjänstledighet
Beslut om tecknande av försäkring inom budgetram
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Bilaga

Samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschefs beslut om vidaredelegering
Med stöd av 7 kap 6 § kommunallagen har nämnden i sin delegeringsordning, antagen den 8 januari 2019 (§ 1), överlåtit till
förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen att besluta i stället (vidaredelegering).
Med stöd av ovan och enligt punkt ......... i delegeringsordningen beslutas om följande vidaredelegering:
Ärende……………………………………………………..
Villkor/begränsning ………………………………………
Vidaredelegat ……………………………………………..
Beslut fattade med stöd av vidaredelegering skall anmälas till förvaltningschefen.
Vidaredelegaten skall även iaktta de regler om registrering av delegeringsbeslut och om rapportering som anges i
samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning under rubriken ”Allmänna bestämmelser för samhällsbyggnadsnämndens
delegeringsordning” punkterna 8 – 9.
Iakttas inte det som anges ovan återkallas delegeringen.
Flen den
/
………………………………….
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsnämnden
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Allmän delegation inom förvaltningen
I denna delegationsordning används följande förkortningar avseende delegater:
ORDF
Nämndens ordförande
FC
Förvaltningschef
Avdelningschefer:
AC
Administrativ chef
FRC
Fritidschef
BMC
Bygg- och miljöchef
PC
Plan- och exploateringschef
RC
Räddningschef
TC
Teknisk chef
MA
MI
PL
BL
GIS
BrI
SM
TP
TH
AL
FS
AD

Mark- och exploateringsansvarig
Miljöinspektör, Livsmedelsinspektör
Planarkitekt
Byggnadsinspektör/bygglovshandläggare
GIS-ingenjör
Brandinspektör
Sotarmästare
Teknisk projektledare
Teknisk handläggare
Arbetsledare, tekniska avdelningen
Förvaltningsadministratör (tekniska avdelningen)
Administratör, miljöavdelningen

FA
KH

Försäkringsansvarig
Kravhandläggare
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Förkortningar lagar och förordningar
FL = Förvaltningslag (1986:223)
KL = Kommunallag (1991:900)
OSL = Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
DL = Delgivningslagen (2010:1932)
DF = delgivningsförordningen (2011:154)

Vidaredelegation från förvaltningschef markerad med röd text.
A. Personaladministrativa ärenden
Se Kommunstyrelsens delegation

B. Ekonomiadministrativa ärenden/Ekonomisk förvaltning
Nr

Ärende

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B 10

Avyttring av överbliven materiel
Utse attestanter inom avdelningen/förvaltningen
Beslut att ej fullfölja krav
Upphandling av konsulttjänster, per objekt
Upphandling av konsulttjänster, per objekt
Upphandling av entreprenadtjänster, per objekt
Upphandling av entreprenadtjänster, per objekt
Upphandling av entreprenadtjänster, per objekt
Köp och leasing av varor och tjänster
Köp och leasing av varor och tjänster

B 11

Utse beställarombud

Lag/Lagrum

Delegat
FC
FC
FC
FC
TC, PC
FC
TC
PC
FC
respektive
avd.chef
FC

Anmärkning

Tom 500 tkr, inom budget
Tom 2 Mkr, inom budget
Tom 200 tkr, inom budget
Tom 200 tkr, inom budget

15

B 12

Bevaka kommunens rätt med befogenhet att träffa ekonomisk
uppgörelse med entreprenörer och konsulter i ärenden av
mindre ekonomisk räckvidd
Bevaka kommunens rätt med befogenhet att träffa ekonomisk
uppgörelse med entreprenörer och konsulter i ärenden av
mindre ekonomisk räckvidd

FC

B 14

Beslut om avbetalningsplan avseende fordring

FRC, KH

B 15

Eftergift av fordring

respektive
avdchef

B 16

Avstängning pga ej betald avgift/hyra

FRC

B 17

Beslut om avflyttning/uppsägning av avtal pga ej betald
avgift/hyra

FRC

B 18

Nedsättning av fastställd avgift/hyresavgift och
hyresreducering för upplåtna lokaler

FRC, FC

B 19

Beslut om ersättning till tredje person eller personal för
skadad eller stulen personlig egendom

FA

B 20

Beslut att avgiftsbefria vid enstaka tillfällen

SM

B 13

TC, PC

Tom 200 tkr

Avstängning ska ske efter 3 månaders
utebliven betalning

Regleras i första hand via försäkring

C. Allmänna ärenden och rättsfrågor
Nr
C1

Ärende
Beslut att ej utlämna allmän handling.

Lag/Lagrum
OSL 6 kap 3§, 2 kap
14-15 §§ TF

Delegat
FC
Respektive
Avdelningschef

Anmärkning
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C5

Avvisa för sent inkommet överklagande.
Beslut att utse ombud att företräda nämnden vid
förhandling eller förrättning i mål och ärende vid
länsstyrelse, mark- och miljödomstol samt andra
myndigheter.
Rättelse enligt förvaltningslagen 36 § av uppenbar
oriktighet
till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende.
Inom ramen för sina ärenden påkalla handräckning.

C6

Beslut om delgivning med stämningsman.

C7
C8

Representation och uppvaktning.
Att mottaga delgivningar.

C9

Att i brådskande ärende, där nämndens beslut inte kan
avvaktas, fatta beslut å nämndens vägnar.
Besluta att avskriva ärenden. (Till exempel då sökanden/
klaganden har avlidit, på egen begäran drar tillbaka
ärendet,
eller annars när ärendet ej längre har aktualitet).
Besluta att avvisa en ansökan med inkompletta handlingar,
där sökanden beretts tillfälle men inte inkommit med
erforderliga handlingar.
Besvara remisser och avge yttranden, inom ramen för sina
ärenden, som ej är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt.
Beslut om att lämna ärende/anmälan utan åtgärd

C2
C3

C4

C 10

C 11

C 12

C 13

FL 45 §
KL 6 kap 37 §

FC
Ordf

FL 36 §

Samtliga delegater
inom ramen för sin
delegation.
Samtliga delegater
inom ramen för sin
delegation.
FC, Respektive
Avdelningschef
FC
Samtliga delegater
inom ramen för sin
delegation.
Ordf

KL 6 kap 36 §

KL 6 kap 39 §

Samtliga delegater
inom ramen för sin
delegation
Samtliga delegater
inom ramen för sin
delegation.
Samtliga delegater
inom ramen för sin
delegation.
Samtliga delegater
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Avskrivning av beslut som fattats av nämnd
Beslut att delgivning i ett ärende ska ske genom
kungörelsedelgivning
C 16 Omprövning av delegationsbeslut

47-50 §§ DL, 19-20
§§ DF
FL 37 - 39 §§

C 17

Arbetsmiljölagen

C 14
C 15

Ansvaret för arbetsmiljön inom respektive verksamhet

inom ramen för sin
delegation.
Ordf
BMC
Samtliga delegater
inom ramen för sin
delegation.
Personalansvarig
chef

Enligt delegering enligt
arbetsmiljölagen
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Räddningstjänsten
Avdelningen svarar för frågor inom räddningstjänst, sotning och övergripande säkerhetsfrågor.
LSO = Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
FSO = Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
PBL = Plan- och bygglagen (2010:900)

D. LSO (Lagen om skydd mot olyckor), PBL (Plan- och bygglagen)
Nr

D8
D9

Ärende
Besluta om medgivande för fastighetsägare att utföra
eller låta annan utföra sotning på den egna fastigheten
Begära biträde av polismyndighet som behövs för
sotning eller brandskyddskontroll
Besluta om avgift för sotning och brandskyddskontroll
Utöva tillsyn som kommunen ansvara för enligt 2 kap 2 §
samt 2 kap 4 §
Meddela föreläggande eller förbud för att lagen eller
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall
efterlevas
Meddela nödvändiga förelägganden och förbud i
sotningsärenden
Begära biträde av polismyndighet som behövs för
tillsynen
Besluta om avgift för tillsyn 2 kap 2 §
Besluta om lokala eldningsförbud

D 10

Utöva tillsyn gällande takskydd

D1
D2
D3
D4
D5

D6
D7

Lag/Lagrum
3 kap 4 §

Delegat
RC, SM

3 kap 5 §

RC, SM

3 kap 6 §
5 kap 1 §

RC, SM
RC, BrI

5 kap 2 §

RC, SM,
BrI

PBL 11 kap 19 §
PBL 11 kap 40 §
5 kap 3 §

RC, SM

5 kap 4 §
FSO 2 kap 7 §

RC
RC

PBL 8 kap 4 § p 2-4
BBR 8 kap 24 §

SM,
sotare

RC

Anmärkning
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E. Lag om explosiva och brandfarliga varor
Nr
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9

Ärende
Godkänna föreståndare i tillståndspliktig verksamhet
med explosiva varor
Tillstånd till hantering av brandfarliga varor
Tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor
samt förvaring i flyttbart förråd
Beslut om nya och ändrade villkor i tillstånd
Återkallande av tillstånd
Begära upplysningar och handlingar som behövs för
tillsynen
Begära hjälp av polisen för tillträde och utförande av
undersökningar och andra åtgärder enligt 24 §
Utföra tillsyn av brandfarlig och explosiv vara
Utfärda förbud eller föreläggande

Lag/Lagrum
9§

Delegat
RC, BrI

17 §
18 §

RC, BrI
RC, BrI

19c §
20 §
24 § 1 st

RC, BrI
RC, BrI
RC, BrI

24 § 2 st

RC, BrI

21 § 1 st
25 §

RC, BrI
RC, BrI

Anmärkning

F. Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Nr
F1
F2
F3

Ärende
Beslut om att hanteringen inte får påbörjas innan
avsyning
Beslut om att förlänga handläggningstiden med högst
ytterligare tre månader
Beslut om medgivande av hantering eller överföring
enligt tidigare tillstånd

Lagrum
16 §

Delegat

17§

RC, Brl

19§

RC, Brl

RC, Brl

Anmärkning
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Plan- och exploateringsavdelningen
Avdelningen svarar för frågor som rör fysisk planering.
PBL = Plan- och bygglagen (2010:900)

Y. Plan och bygglagen PBL (Plan- och bygglagen SFS 2010:900)
Nr
Y1

Ärende
Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med
tillämpning av kommunens plan- och bygglovstaxa

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

Delegat
PL, PC

Anmärkning

I. Lag (2006:378) om lägenhetsadresser
Nr
I1
I2
I3

Ärende
Fastställa belägenhetsadress
Fastställa lägenhetsnummer
Föra in, ändra och ta bort uppgifter i lägenhetsregistret

Lag/Lagrum
10 §
11 §
13 §

Delegat
GIS
GIS
GIS

Anmärkning

21

Tekniska avdelningen
Trafikfrågor
Trafikförordningen (1998:1276), lag och förordning om flyttning av fordon i vissa fall(1982:129, 1982:198), lag om kommunal
parkeringsövervakning(1987:24), väglagen (1971:94)

K. Gata- och trafik
Nr
K1
K2
K3

Ärende
Särskilda trafikregler meddelade genom lokala
trafikföreskrifter
Beslut om undantag för boendeparkering

K4

Beslut om trafikregler under kortare tid vid vägarbete,
skada eller risk för skada på väg
Meddela föreskrifter för väghållningsarbete

K5

Undantag från bestämmelser

K6
K7

Särskilda undantag för rörelsehindrade
Parkeringstillstånd, högst 5 år
Besluta om bärighetsklassning på vägar

K8

Besluta om flyttning av fordon

K9

Beslut om flyttning av fordonsvrak där staten inte är
väghållare
Besluta om kommunal parkeringsövervakning
Förordna parkeringsvakter

K 10
K 11

Lag/Lagrum
10 kap. 1 §
(1998:1276)
10 kap 2 §, 13 kap 4
§ 2 st (1998:1276)
10 kap 14
§(1998:1276)
12 kap 1 §
(1998:1276)
13 kap. 3 §
(1998:1276)
13 kap. 8 §
(1998:1276)
4 kap 11 §
(1998:1276)
2 § (1982:129), 2 §
(1982:198)
18 § SFS 1p
1982:198
2 § (1987:24)
6§ (1987:24)

Delegat
TC, TP,
TH
TC, TP, TH
TC, TP,
TH
TC, TP,
TH
TC, TP,
TH
TC, FS,
TH
TC, TP
TC, TP
TC, TP
TC
TC

Anmärkning
Endast för tillfälliga föreskrifter under
maximalt sex månader
Endast tillstånd under maximalt ett år
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K 12

Besluta om kommunalt vägbidrag till enskild väg

K 13

Besluta om tillägg till statligt vägbidrag för enskild väg

K 14

Utfärdande av permanenta lokala trafikföreskrifter

K 15

Upphävande av gällande permanenta lokala
trafikföreskrifter

Enligt kommunalt
beslut
Enligt kommunalt
beslut
3 kap. 17§,
10kap. 1§
(1998:1276)
3 kap. 17§,
10kap. 1§
(1998:1276)

TC, TP
TC, TP Trafikverket fastställer vem som är
bidragsberättigad.
TC, TP

TC, TP

L. Övriga ärenden
Lag med särskilda föreskrifter om gaturenhållning och skyltning (1998:814), Ordningslagen angående upplåtelse av offentlig plats(1993:1617)
Nr
L1

L2

L3

L4

Ärende
Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten
avvisas från ett visst område som är av betydelse för
friluftslivet
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)
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)
Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen
Yttrande till polismyndigheten avseende nyttjande av
offentlig plats

Lag/Lagrum
LGS 5 §

Delegat
TC, TP,
TH, AL

LGS 6,7 §§

TC, TP, TH

LGS 9 §

TC, TP, TH

3 kap 2§
OL,(1993:1617)

RC, TC
AL, TP,
TH, PC

Anmärkning

TC, TP, TH och AL kan endast yttra sig
där kommunen är markägare eller
väghållare
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L5

Besluta om godkännade av TA-plan

Enligt kommunalt
beslut

TC, TP,
TH

Enligt antagen föreskrift
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Bygg- och miljöavdelningen
Avdelningen ansvarar för myndighetsuppgifter enligt lagstiftningar inom områdena miljö- och hälsoskydd, livsmedel, alkohol, tobak och
angränsande områden samt enligt plan- och bygglagen (undantaget planverksamheten)

Förkortningar
I denna delegationsordning används följande förkortningar avseende hänvisningar till lagar/bestämmelser:
AF
AL
AvgF
DelgF
DelgL
EG 853/2004
EG 854/2004

EU 2017/625

FAM
FAOKF
FAOKL
FAPT
FFA
FOB
FOFV
FFAB
FL
FMH

Avfallsförordningen (2020:614)
Alkohollagen (2010:1622)
Avgiftsförordningen (1992:191)
Delgivningsförordningen (2011:154)
Delgivningslagen (2010:1932)
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda
hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om Fastställande av särskilda
bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som
livsmedel
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 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
Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador
Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter
Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Föreskrifter för avfallshantering i Flens Kommun.
Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Förvaltningslagen (2017)
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
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MBF
FMSA
FOS
FVV
KL
LFAB
LHRL
LIVSFS 2016:5
LF
LL
MB
MPF
MTF
NFS 2015:2
NFS 2017:5
NFS 2016:8
OSL
SFS 1982:198
SFS 1993:581
SFS 2018:2088
SFS 2022:1257
SFS 1998:915
SFS 2006:1570
SJVFS 2004:62
SJVFS 2006:84
SLV-DK
SSF
SSL
SSMFS 2012:5

Miljöbedömningsförordning (2017:966)
Förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Kommunallag (2017:725) Bilaga 4 (21)
Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien, i lydelse enligt LIVSFS 2016:5
Livsmedelsförordningen (2006:813)
Livsmedelslagen (2006:804)
Miljöbalken (1998:808)
Miljöprövningsförordningen (2013:251)
Miljötillsynsförordningen (2011:13)
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och
spilloljor
Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Förordning om flyttning av fordon i vissa fall
Tobakslag
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter
Förordning om miljöhänsyn i jordbruk
Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter om befattning med animaliska biprodukter, och införsel av
andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor
Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten
Strålskyddsförordningen (2018:506)
Strålskyddslagen (2018:396)
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier
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TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

PBL = Plan- och bygglagen (2010:900)
PBF = Plan- och byggförordningen (2011:338)
BBR = Boverkets Byggregler
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G. Plan och bygglagen PBL (Plan- och bygglagen SFS 2010:900)
Nr
G3

G4
G5

G6

G7

G8

Ärende
Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med
tillämpning av kommunens plan- och bygglovstaxa

Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i
9 kap 19 §
Beslut om förelägga sökande att avhjälpa bristerna inom
en viss tid. Samt avvisa ansökan eller avgöra ärendet i
befintligt skick.
Beslut om att samordning med miljönämnd enligt 9 kap.
24 § 1 st. ej ska ske, då särskilda skäl för det föreligger
Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om
lov eller förhandsbesked i högst tio veckor utöver de
ursprungliga tio veckorna
Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som
anges i 9 kap. 30-32 §§ PBL i följande ärenden:

Lag/Lagrum
PBL 12 kap. 8-11 §§
och kommunens
plan- och
bygglovtaxa
PBL 9 kap 19 §

Delegat
BMC, BL

PBL 9 kap 22 §

BMC, BL,
PL,

PBL 9 kap. 24 §

FC

PBL 9 kap. 27 §

BMC

BMC, BL

BMC, BL

a) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område PBL 9 kap. 30 §
med detaljplan, inom ramen för de villkor som bestämts i
bindande förhandsbesked

BMC, BL

G 8b

b) Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för
handel, kontor, hantverk eller industri upp till 500 m2.
c) Nybyggnad inom detaljplan av en- eller tvåbostadshus
som inte hänför sig till rad- eller kedjehusbebyggelse
d) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus
e) Nybyggnad, tillbyggnad eller annan ändring av
komplementbyggnad.

PBL 9 kap. 30 §

BMC, BL

PBL 9 kap. 30 §

BMC, BL

PBL 9 kap. 30-31 §§
PBL 9 kap. 30-31 §§

BMC, BL
BMC, BL

G 8d
G 8e

Innan ett sådant beslut ska nämnderna ge
varandra och de berörda parterna tillfälle
att yttra sig.

Beslut att ej bevilja lov fattas av nämnd.

PBL 9 kap. 2 § första stycket 1 och 2

G 8a

G 8c

Anmärkning
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G 8f
G 8g

G 8h
G 8i

G 8j

G 8k

G 8l

G 8m

G9
G 10

f) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation,
avloppspumpstation eller därmed jämförliga byggnader.
g) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för
väsentligen annat ändamål inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser
h) Inredande av någon ytterligare bostad eller någon
ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri
i) Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial
eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens
yttre utseende
j) Ärende om att i område av värdefull miljö underhålla
ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som avses i
8 kap. 13 § PBL i den utsträckning som framgår av
detaljplan eller områdesbestämmelser
k) Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare
medgiven bruttoarea eller medgiven avvikelse från
detaljplan eller områdesbestämmelser
l) Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller
materialgårdar (p 2) fasta cisterner (p 4), radio- eller
telemaster eller torn (p 5), murar och plank (p 7),
parkeringsplatser utomhus (p 8) samt
transformatorstationer (p 10)
m) Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller
ljusanordningar

PBL 9 kap. 30-31 §§

BMC, BL

PBL 9 kap. 30-32 §§

BMC, BL

PBL 9 kap. 2 § första stycket 3a)

PBL 9 kap. 30-32 §§

BMC, BL

PBL 9 kap. 2 § första stycket 3b)

PBL 9 kap. 30-32 §§

BMC, BL

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

PBL 9 kap. 30-32 §§

BMC, BL

PBL 9 kap. 8 § första stycket 2b)

PBL 9 kap. 30-32 §§

BMC, BL

PBL 9 kap. 2 § första stycket 1 och 2

PBL 9 kap. 30-32 §

BMC, BL

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

PBL 9 kap. 30-32 §

BMC, BL

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

Beslut om bygglov med liten avvikelse, enligt antagen
definition
Beslut om bygglov om åtgärden är av begränsad
omfattning och nödvändig för att området ska kunna

PBL 9 kap 31b § 1 p

BMC

Beslut att ej bevilja lov fattas av nämnd.

PBL 9 kap 31b § 2 p

BMC

Beslut att ej bevilja lov fattas av nämnd.
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G 11

G 12

G 13

G 14

G 15
G 16
G 17
G 18

G 19

användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt,
enligt antagen definition
Beslut om bygglov om åtgärden är förenlig med
detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget
gemensamt behov eller ett allmänt intresse, enligt
antagen definition
Beslut om bygglov om åtgärden innebär en sådan annan
användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt
komplement till den användning som bestämts i
detaljplanen, enligt antagen definition
Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för
föreskrifterna i 9 kap. 30-32 §§ 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.
Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som
anges i 9 kap. 10 § 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 inom ramen för föreskrifterna i 9 kap
11-13 §§ PBL
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

PBL 9 kap 31c § 1 p

BMC

PBL 9 kap 31c § 2 p

BMC

PBL 9 kap 33 §

BMC

PBL 9 kap 34 §

BMC, BL

Beslut att ej bevilja lov fattas av nämnd.

PBL 9 kap 35 §§

BMC, BL

Beslut att ej bevilja lov fattas av nämnd.

PBL 10 kap. 4 §

BMC, BL

PBL 10 kap. 13 §

BMC, BL

PBL 10 kap. 22 §
första stycket 1

BMC, BL

PBL 10 kap. 22 §

BMC, BL

Beslut att ej bevilja lov fattas av nämnd.
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G 20

G 21

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
Beslut att godkänna anmälan enligt givna
förrutsättningar i Plan- och bygglagen 9 kapitlet 4a§, 4b§,
4c§ eller 9 kapitlet 7§. Samt att ge åtgärden startbesked
och godkänna att åtgärden 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

första stycket 2

PBL 10 kap. 23-24§§

BMC, BL

PBL 10 kap. 23-24§§
PBF 6 kap 5§

BMC, BL

PBL 9 kap. 4a§, 4b§, 4c§, 9 kap 7§ och
PBF 6 kap 5§
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G 22

G 23
G 24
G 25
G 26
G 27
G 28
G 29

G 30

G 31
G 32
G 33

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
Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon
kontrollplan
Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller
rivningsåtgärderna eller för kontrollen
Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt
slutbesked enligt föreskrifterna i 10 kap. 34-37 §§ PBL
Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 11
kap. 7 § PBL
Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 11
kap. 7 § PBL
Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som
behövs för tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL
Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har
vidtagits utan lov, om det är sannolikt att lov kan ges för
åtgärden och delegaten har befogenhet att besluta i
lovärendet
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
Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd

PBL 10 kap. 27 § och
11 kap. 8 §

BMC, BL

PBL 10 kap. 18 §

BMC, BL

PBL 10 kap 29 §

BMC, BL

PBL 10 kap. 34-37 §§

BMC, BL

PBL 11 kap. 7 §

BMC, BL

PBL 11 kap. 7 §

BMC, BL

PBL 11 kap. 9 §

BMC, BL

PBL 11 kap. 17 §

BMC, BL

PBL 11 kap. 18 §

FC

PBL 11 kap. 30-32 §§

BMC, BL

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om
byggnadsverket har säkerhetsbrister
Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om
det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked

PBL 11 kap. 33 § 1

BMC, BL

PBL 11 kap. 33 § 2

FC

Förbud som förenas med vite är
nämndbeslut
Förbud som förenas med vite är
nämndbeslut
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G 34
G 35

G 36

Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen
för föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL
Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för
föreskrifterna i 10 kap. 11 och 11 kap. 35 §§ PBL och,
efter förslag av byggherren, besluta om en ny
kontrollansvarig
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 10
kap. 19, 21 eller 22 §§ PBL

PBL 11 kap. 34 §

BMC, BL

PBL 11 kap. 35 §

BMC, BL

PBL 11 kap. 39 §

BMC, BL
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Definition på liten avvikelse som får tas på delegation:
9 kap 31§b 1)
Avvikelsen är liten:
●
●
●
●

överskridande av högsta tillåtna byggnadsarea med 5% dock max 10 m2
byggnation på prickad mark som inte överskrider högsta tillåtna arean i given byggrätt på fastigheten
avvikelse från placering om angränsande fastighet medger, trafiksituationen inte påverkas samt om placeringen inte påverkar allmänhetens möjlighet
att röra sig inom området
avvikelse från beviljat lov vad gäller placering med upp till 0,5 meter i något led så länge avstånd till angränsande fastigheten inte underskrider 4,5
meter

9 kap 31§b 2)
Åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt:
●
●

Uppförande av nätstation, pumpstation eller motsvarande på prickmark om det kan ske utan hinder för trafik eller allmänhet
Uppförande av nätstation, pumpstation eller motsvarande på parkmark om det kan ske utan hinder för trafik eller allmänhet samt kan bedöms vara
lämpligt

9 kap 31§c 1)
Är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse
●
●

Uppförande av nätstation, pumpstation eller motsvarande på prickmark om det kan ske utan hinder för trafik eller allmänhet
Uppförande av nätstation, pumpstation eller motsvarande på parkmark om det kan ske utan hinder för trafik eller allmänhet samt kan bedöms vara
lämpligt

9 kap 31§c 2)
Innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen
●

Uppförande av gemensamhetsanläggning i mindre omfattning (25 m2) inom park eller naturmark om berörda sakägare inte haft invändning
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H. Plan- och byggförordningen mm (PBF)
Nr
H1

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

Lag/Lagrum
PBF (8 kap. 8 § och 5 kap. 9
§)

Delegat
BMC, BL

H2

Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 18 §

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
Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om
Funktionskontroll av
ventilationssystem, BFS
1991:36, 4 §
Boverkets byggregler, BFS
1993:57
BBR 1:22

BMC, BL

Boverkets föreskrifter
2008:8, omtryck 2010:28,
om tillämpning av
europeiska
konstruktionsstand-arder
(eurokoder)
BFS 2010:28, EKS 7, 2 §

BMC, BL

H3

H4

H5

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 §§
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

BMC, BL

BMC, BL

Anmärkning
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H6

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 5 §

BMC, BL
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M. Miljöbalkens område
M.1 Allmänna hänsynsregler m.m., 2 kap. MB
Nr
M.1.1

Ärende
Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de
allmänna hänsynsreglerna

Lag/Lagrum
Delegat
2 kap. 2-9 §§, 26 kap. BMC, MI
MB

Anmärkning

Lag/Lagrum
6 kap. 26 § MB

Delegat
BMC, MI

Anmärkning

6 kap. 15§ MB

BMC, MI

Lag/Lagrum
7 kap. 22 § första
respektive andra
styckena MB

Delegat
BMC, MI

7 kap. 22 § tredje
stycket första
meningen MB

BMC, MI

M.2 Miljöbedömningar, 6 kap. MB
Nr
M.2.1
M.2.2

Ärende
Avge yttrande till länsstyrelsen med anledning
av utökat samråd om betydande miljöpåverkan
Avge yttrande om MKB i samband med att
MKB för plan eller program upprättas eller med
anledning av att MKB för plan eller program har
upprättats.

M.3 Skydd av områden, 7 kap. MB
Nr
M.3.1

M.3.2

Ärende
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
Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) från
vattenskyddsföreskrifter som länsstyrelsen har meddelat i
den mån länsstyrelsen överlåtit sådan beslutanderätt på
nämnden

Anmärkning
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M.3.3

M.3.4

M.3.5

Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom
vattenskyddsområde som länsstyrelsen överlåtit på
kommunen
Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur- eller
växtart över vilka kommunen har tillsyn enligt 7 kap.
miljöbalken. Strandskyddsärende beslutas av nämnden.
Besluta om dispens för byggnation av tillbyggnad/
komplementbyggnad till, och ombyggnation av, befintlig
byggnad, utanför detaljplan

7 kap. 22 § tredje
stycket andra
meningen MB
2 kap. 9 § MTF

BMC, MI

7 kap 18 b § MB

BMC, MI

BMC, MI

M.4 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB
Nr
M.4.1

M.4.2

M.4.3
M.4.4
M.4.5

M.4.6

Ärende
Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol
i den s.k. kompletteringsremissen vid prövning av ansökan
om miljöfarlig verksamhet
Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende
angående ändring av tillståndspliktig verksamhet om
ändringen inte är tillståndspliktig
Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning
med ansluten vattentoalett
Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till
befintlig avloppsanordning
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

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

Lag/Lagrum
Delegat
19 kap. 4 § MB, 9 §
BMC, MI
FMH, respektive 22
kap. 4 och 10 §§ MB
11 kap. 1 § MPF, 22 § BMC, MI
och 26 § FMH
13 § första stycket
1 FMH
13 § första stycket
2 FMH
13 § fjärde stycket
FMH, lokala
hälsoskyddsföreskrifte
r; Lokala
vattenskyddsföreskrif
er
19 kap. 5 § punkt 12
och 22 kap. 28 § MB

BMC, MI
BMC, MI
BMC, MI

BMC, MI

Anmärkning
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M.4.7
M.4.8
M.4.9

M.4.10

M.4.11
M.4.12

M.4.13

M.4.14
M.4.15

M.4.16

Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan
avloppsanordning än som kräver tillstånd
Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådana
avloppsanordningar som avses i 13 § FMH
Besluta i ärende om tillstånd till värmepumpsanläggning
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten där tillstånd krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter

Besluta i ärende om anmälan för att inrätta en
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten
Besluta om åtgärder för att spåra smitta samt för att
undanröja risk för smittspridning
Besluta i ärende om tillstånd om att inrätta anläggning för
ny grundvattentäkt eller i ärende om anmälan av sådana
anläggningar som redan finns där tillstånd respektive
anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter
Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning inom område med
detaljplan eller, om kommunen så föreskrivit, annat
tätbebyggt område
Besluta i ärende om anmälan om att driva eller arrangera
viss verksamhet enligt 38 § FMH
Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom
område med detaljplan eller områdesbestämmelser där
tillstånd krävs enligt kommunens lokala föreskrifter
Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att inrätta
annan toalett än vattentoalett där tillstånd eller anmälan
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter

13 § andra stycket
FMH
14 § FMH

BMC, MI

17 § första stycket
andra meningen
FMH, lokala
föreskrifter för att
skydda människors
hälsa och miljön
17 § första stycket
första meningen
FMH
9 kap 15 § MB

BMC, MI

9 kap. 10 § MB,
lokala föreskrifter
för att skydda
människors hälsa
och miljön
37 § FMH, lokala
föreskrifter för att
skydda människors
hälsa och miljön
38 § FMH

BMC, MI

39 § FMH, lokala
föreskrifter för att
skydda människors
hälsa och miljön
40 § första stycket 3
p FMH, lokala
föreskrifter för att
skydda människors
hälsa och miljön

BMC, MI

BMC, MI

BMC, MI

BMC, MI

BMC, MI

BMC, MI

BMC, MI
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M.4.17

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

M.4.18

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att ordna
ett upplag inom vissa områden för att skydda
ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter där
tillstånd eller anmälan krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter

M.4.19

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
Även om tillståndsplikt inte följer av föreskrifter som har
meddelats med stöd av 6 §, får tillsynsmyndigheten
besluta att förelägga en verksamhetsutövare att ansöka
om tillstånd, om verksamheten medför risk för betydande
föroreningar eller andra betydande olägenheter för
människors hälsa eller miljön.
Besluta i ärenden som är anmälningspliktiga enligt
MPF(2013:251)

M.4.20

M.4.21

9 kap. 12 § MB, 40 §
första stycket 2 p
FMH, lokala
föreskrifter för att
skydda människors
hälsa och miljön
9 kap. 12 § MB, 40 §
första stycket 5 p
FMH, lokala
föreskrifter för att
skydda människors
hälsa och miljön
Lokala föreskrifter
för att skydda
människors hälsa
och miljön 12 §

BMC, MI

9 kap 6 a § MB

BMC, MI

9 kap. 6 § MB.
MPF(2013:251)

BMC, MI

BMC, MI

BMC, MI
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M.5 Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB
Nr
M.5.1

Ärende
Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av
föroreningsskada

M.5.2

Besluta i anmälningsärende om avhjälpandeåtgärd med
anledning av en föroreningsskada, när åtgärden kan
medföra ökad risk för spridning eller exponering av
föroreningarna
Pröva om de åtgärder som verksamhetsutövaren har
redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 § MB är lämpliga
och tillräckliga. Tillsynsmyndigheten skall sedan förelägga
verksamhetsutövaren att vidta de åtgärder för
avhjälpande som behövs enligt 10 kap. 5 § MB.

M.5.3

Lag/Lagrum
2 kap. 31 § 3-4
punkten MTF, 10
kap. 11, 12, 13 §§
MB
28 § FMH

Delegat
BMC, MI

Anmärkning

10 kap. 14 § MB

BMC

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

Delegat
BMC, MI

Anmärkning

Lag/Lagrum
12 kap. 6 § MB

Delegat
BMC, MI

Anmärkning

36 §
SJVFS 2015:21

BMC, MI

9 § Förordning
(1998:915) om
miljöhänsyn i
jordbruket

BMC, MI

BMC, MI

M.6 Vattenverksamhet, 11 kap. MB
Nr
M.6.1

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

M.7 Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB
Nr
M.7.1
M.7.2

M.7.3

Ärende
Besluta avge yttrande i ärende om anmälan för samråd
enligt 12 kap. 6 § MB
Besluta om dispens från bestämmelserna i 23 §, 23 a §,
23 b §, 24 § 2 och 3, 25 §, 26-26 a §§, 26 c §, 28 a-28
b §§ och 28 d § SJVFS 2015:21
Ange yttrande till Länsstyrelsen om undantag från
bestämmelserna om utrymme för lagring av stallgödsel
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M.8 Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB
Nr
M.8.1

M.8.2
M.8.3
M.8.4
M.8.5

M.8.6
M.8.7

M.8.8
M.8.9

Ärende
Besluta avge yttrande i ärende om dispens från förbud att
sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel över
skogsmark
Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig användning
av bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde.
Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig spridning av
bekämpningsmedel.
Besluta i ärende om anmälan om spridning av
bekämpningsmedel.
Dispens från att använda växtskyddsmedel på ängs- eller
betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan
användas till slåtter eller bete.
Besluta i tillsynsärende om skydd mot mark- och/eller
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor
Besluta i tillsynsärende om anläggningar som innehåller
fluorerade växthusgaser.

Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att avlägsna
PCB-produkter i byggnader och anläggningar
Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter och
biotekniska organismer i övrigt där nämnden ansvarar för
tillsynen

Lag/Lagrum
14 kap. 9 § tredje
stycket MB

Delegat
BMC, MI

6 kap. 1 § NFS
2015:2
2 kap. 40 § FOB

BMC, MI

2 kap. 41 § FOB

BMC, MI

2 kap. 39 § FOB

BMC, MI

NFS 2017:5

BMC, MI

FOFV Förordningen
(2007:846) om
fluorerade
växthusgaser
18 § förordningen
(2007:19) om PCB
2 kap. 19 §, 2 kap
31§ punkt 5-6 och 2
kap 32-33 §§ MTF

BMC, MI

Lag/Lagrum
FFA

Delegat
BMC, MI

Anmärkning

BMC, MI

BMC, MI
BMC, MI

M.9. Avfall, 15 kap. MB
Nr
M.9.1

Ärende
Besluta i ärende om undantag från kommunens
avfallsföreskrifter

Anmärkning
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M.9.2

Besluta i ärenden om dispens från kravet om utsortering
av bygg- och rivningsavfall samt att brännbart avfall ska
sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall

3 kap. 15 § AF

BMC, MI

M.10. Förfarandet vid mark- och miljödomstolarna i ansökningsmål, 22 kap. MB
Nr
M.10.1

Ärende
Besluta om villkor som mark- och miljödomstol eller
länsstyrelse i beslut om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet överlåtit åt tillståndsmyndigheten att
fastställa

Lag/Lagrum
22 kap 25 § MB
19 kap 5 § MB

Delegat
BMC, MI

Anmärkning

Lag/Lagrum
26 kap. 9 § MB

Delegat
BMC, MI

Anmärkning

26 kap. 14 § MB
Lag (1985:206) om
viten
26 kap. 13 § MB

BMC

26 kap. 15 § MB

BMC, MI

26 kap. 19 § tredje
stycket MB

BMC, MI

M.11. Tillsyn, 26 kap. MB
Nr
M.11.1
M.11.2

M.11.3

M.11.4

M.11.5

Ärende
Besluta om förelägganden eller förbud utan vite i
ärenden som nämnden ansvarar för
Besluta att förena föreläggande eller förbud med (fast)
vite om högst 25 000 kr för respektive adressat i varje
enskilt ärende
Besluta att ålägga tidigare ägare eller
nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares
eller nyttjanderättshavares namn och adress
Besluta att sända föreläggande eller förbud, som
meddelats mot någon i egenskap av ägare m m till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret
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

BMC, MI
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M.11.6

M.11.7

M.11.8

M.11.9

M.11.10

Föreskriva att en miljörapport skall inlämnas samt bevilja
anstånd enligt naturvårdsverkets föreskrifter om
miljörapport
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 om att förena beslut om undersökning med
förbud att överlåta berörd fastighet eller egendom till
dess undersökningen är slutförd
Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla
omedelbart även om det överklagas

26 kap 20 § MB, 6 §
tredje stycket NFS
2016:8
26 kap. 21 § MB

BMC, MI

26 kap. 22 § MB

BMC, MI

26 kap. 22 § tredje
stycket MB

BMC

26 kap. 26 § MB

BMC

Lag/Lagrum
24 kap. 8 § MB

Delegat
BMC, MI

Anmärkning

Lag/Lagrum
27 kap. 1 § MB,
Kommunens taxa

Delegat
BMC, MI

Anmärkning

Kommunens taxa

BMC

9 kap. 5 § FAPT

BMC, MI

BMC, MI

M.12. Tillstånds giltighet, omprövning m.m., 24 kap. MB
Nr
M.12.1

Ärende
Besluta att på ansökan av tillståndshavare upphäva eller
ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut

M.13. Avgifter, 27 kap. MB
Nr
M.13.1

M.13.2

M.13.3

Ärende
Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn
enligt kommunens taxa om avgifter inom miljöbalkens
tillämpningsområde
Besluta om nedsättning av avgift eller efterskänkande av
avgift i enskilda fall enligt vad som föreskrivs i
kommunens taxa
Bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även
om det överklagas
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M.14. Tillträde m.m., 28 kap. MB
Nr
M.14.1

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

Lag/Lagrum
28 kap. 1 och 8 §§
MB

Delegat
BMC, MI

Anmärkning

Lag/Lagrum
30 kap. 3 § MB

Delegat
BMC

Anmärkning

M.15. Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB
Nr
M.15.1

Ärende
Besluta om miljösanktionsavgift upp till och med 25 000
kronor
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O. Livsmedelsområdet
O.1. Livsmedelslagen (2006:804)
Nr

Ärende

Lag/Lagrum

Delegat

O.1.1

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite
som behövs för efterlevnaden av livsmedelslagen, de
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de EG, EUbestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut
som meddelats med stöd EG, EU-bestämmelserna

22 § LL

BMC, MI

O.1.2

Besluta att förena föreläggande eller förbud med (fast)
vite om högst 25 000 kr för respektive adressat i varje
enskilt ärende

23 § LL

BMC

O.1.3

Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar
för det föreligger – att låta förstöra varan på ägarens
bekostnad

24 § första och
andra styckena LL,
34 § LF

BMC

O.1.4

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

BMC

O.1.5

Besluta om åtgärder för att spåra smitta och undanröja
risk för smittspridning

25 § LL

BMC, MI

O.1.6

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

27 § LL

BMC, MI

Anmärkning
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O.1.7

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

33 § LL

BMC, MI

O.1.8

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 EGbestämmelserna.

26 § LL

BMC, MI

Lag/Lagrum
8 § LF

Delegat
BMC, MI

23 § LF

BMC, MI

O.2. Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813)
Nr
O.2.1

O.2.2

Ärende
Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med
livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning
om det behövs av livsmedelshygieniska skäl
Besluta om registrering av livsmedelsanläggning

Anmärkning

O.3. Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (FAOKL)
Nr
O.3.1
O.3.2

Ärende
Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av
livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift
Besluta om avgift för godkännande och registrering

O.3.3

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften

O.3.4

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

Lag/Lagrum
FAOKL,
Kommunens taxa
11 § FAOKL,
Kommunens taxa
18 § FAOKL,
Kommunens taxa
Art. 79 2 c och art.
83 p 1 2017/625
9 § FAOKL

Delegat
BMC, MI
BMC, MI
BMC
BMC, MI

Anmärkning
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O.3.5

Besluta om avgift för importkontroll

Förordning
2006:812 11-12 §§
eller motsvarande
bestämmelser som
gäller efter den 14
december 2019.

BMC, MI

O.4. Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB)
Nr

Ärende

Lag/Lagrum

Delegat

O.4.1

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

23 § LFAB
12 § FFAB

BMC, MI

O.4.2

Besluta att förena föreläggande eller förbud med (fast)
vite om högst 25 000 kr för respektive adressat i varje
enskilt ärende

24 § LFAB

BMC

O.4.3

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 5 000
kronor

25 § LFAB

BMC

O.4.4

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

27 § LFAB

BMC, MI

Anmärkning
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O.4.6

Besluta om sanktionsavgift upp till och med 25 000 kr ska
betalas av den som påbörjar en verksamhet som är
registreringspliktig utan att någon anmälan om
registrering har gjorts, eller brister när det gäller att
uppfylla krav på journalföring eller
annan dokumentation

30 a § LFAB

BMC

O.4.5

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

33 § LFAB

BMC, MI

O.4.7

Meddela anvisningar för nedgrävning av animaliska
produkter.

2 kap. 27 § SJVFS
2011:21

BMC, MI

O.5. Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Nr
O.5.1

O.5.2
O.5.3

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

Lag/Lagrum
3-6 §§ FAOKF
Kommunens taxa

Delegat
BMC, MI

11 § FAOKF,
Kommunens taxa
1 Art 79 2 c och art
83 p 1 2017/625
12-13 § FAOKL

BMC
BMC, MI

Anmärkning
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O.6. Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner
Nr

Ärende

Lag/Lagrum

Delegat

O.6.1

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

F 2017/625 Art 138
2c

BMC, MI

O.6.2

Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor släpps ut
på marknaden, förflyttas, förs in i unionen eller
exporteras samt förbjuda att de återsänds till den
avsändande medlemsstaten eller beordra att de
återsänds till den avsändande medlemsstaten.

F 2017/625 Art 138
2d

BMC

O.6.3

Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas
frekvens

F 2017/625 Art 138
2e

BMC, MI

O.6.4

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

F 2017/625 Art 138
2g

BMC

O.6.5

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

F 2017/625 Art 138
2h

BMC, MI

O.6.6

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

F 2017/625 Art 138
2i

BMC, MI

O.6.7

Besluta om sanktionsavgift inom nämndens
kontrollområde upp till och med 25 000 kr.

30 c LL och 39 a –
39 i LF

BMC

Anmärkning
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O.7. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10)
Nr

Ärende

Lag/Lagrum

Delegat

O.7.1

Beslut om fastställande av faroanalys samt
undersökningsprogram för regelbundna undersökningar,
och dess parametrar, provtagningspunkter och frekvens
av normal respektive utvidgad undersökning

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

BMC, MI

Anmärkning

P. Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Nr
P.1
P.2
P.3

Ärende
Besluta att ta ut avgift vid kontroll av handel med vissa
receptfria läkemedel inom detaljhandeln
Rätt att begära in de upplysningar och handlingar som
behövs för kontrollen.
Rätt till tillträde till områden, lokaler och andra
utrymmen som används i samband med detaljhandeln
och hanteringen i övrigt av läkemedel.

Lag/Lagrum
23 § LHRL
Kommunens taxa
21 § LHRL

Delegat
BMC, MI,
AD
BMC, MI,
AD
BMC ,MI,
AD

Anmärkning

Lag/Lagrum
8 kap. 6 § SSL, 8 kap.
5 § SSF
8 kap. 4 § SSL
8 kap. 9 § SSF

Delegat
BMC, MI

Anmärkning

8 kap. 14 § SSF
Kommunens taxa

BMC, MI

21 § LHRL

Q. Strålskyddslag (2018:396)
Nr
Q.1

Ärende
Beslut om föreläggande och förbud utan vite

Q.2

Besluta att begära upplysningar eller handlingar som
behövs för sådan tillsyn enligt strålskyddslagen som
nämnden ansvarar för
Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende enligt
Strålskyddslagstiftningen

Q.3

BMC, MI
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R. Tobakslagen (1993:581), Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, samt Lag (2022:1257) om tobaksfria
nikotinprodukter
Nr
R.1

Ärende
Besluta om avgift för tillsyn

Lag/Lagrum
19 b § SFS 1993:581

R.2

Beslut om föreläggande och förbud

20 § SFS 1993:581

R.3

Besluta om förbud mot fortsatt försäljning eller meddela
varning.
Besluta om omhändertagande av vara

20 a § SFS 1993:581

22 § SFS 1993:581

R.7

Rätt att begära in upplysningar, handlingar, varuprover
och liknande som behövs för tillsynen
Rätt till tillträde till områden, lokaler och andra
utrymmen som berörs av denna lag och/eller anslutna
föreskrifter
Begäran om polishandräckning

R.8

Meddelande om tillstånd för detaljhandel

R.9

Meddela tillstånd om förändringar i verksamheten

R.10

Beslut i anmälningsärenden avseende försäljning av
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Beslut om föreläggande och förbud (Tobaksvaror och
örtprodukter för rökning)
Beslut förenat med vite, max belopp 25 000
kr(Tobaksvaror och örtprodukter för rökning)
Beslut om att återkalla ett försäljningstillstånd
(Tobaksvaror och örtprodukter för rökning)
Beslut om att meddela varning (Tobaksvaror och
örtprodukter för rökning)

5 kap. 3 § SFS
2018:2088
5 kap. 8 § SFS
2018:2088
5 kap. 15 § SFS
2018:2088
7 kap. 9 § SFS
2018:2088
7 kap. 9 § SFS
2018:2088
7 kap. 10 § SFS
2018:2088
7 kap. 11 § SFS
2018:2088

R.4
R.5
R.6

R.11
R.12
R.13
R.14

21 § SFS 1993:581

23 § SFS 1993:581

23 b § SFS 1993:581

Delegat
BMC, MI,
AD
BMC, MI,
AD
BMC, MI,
AD
BMC, MI,
AD
BMC, MI,
AD
BMC, MI,
AD
BMC, MI,
AD
BMC, MI,
AD
BMC, MI,
AD
BMC, MI,
AD
BMC, MI
BMC
BMC, MI,
AD
BMC, MI,
AD

Anmärkning

Förbud som förenas med vite är
nämndbeslut
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R.15
R.16
R.17
R.18
R.19

R.20
R.21

R.22

R.23

R.24

R.25

Beslut om föreläggande och förbud (Elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare)
Förbud mot försäljning eller varning (Elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare)
Beslut förenat med vite, max belopp 25 000 kr
(Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)
Begäran om att få de upplysningar, handlingar,
varuprover och liknande som behövs för tillsynen
Rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra
utrymmen som berörs av denna lag eller anslutande
föreskrifter och får där göra undersökningar och ta prover
Kontroll av åldersgräns genom kontrollköp
Ta ut en avgift för prövningen av ansökan om
försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § enligt de grunder
som beslutas av kommunfullmäktige
Ta ut avgifter för tillsyn av den som bedriver
tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 § och av den
som bedriver anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap.
15 §.
Ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver
anmälningspliktig försäljning enligt 17 § (Tobaksfria
nikotinprodukter)
Meddela förelägganden och förbud som behövs för att lag
och anslutande föreskrifter ska följas. (Tobaksfria
nikotinprodukter)
Förbud mot försäljning eller varning (Tobaksfria
nikotinprodukter)

7 kap. 12 § SFS
2018:2088
7 kap. 13 § SFS
2018:2088
7 kap. 15 § SFS
2018:2088
7 kap. 17 § SFS
2018:2088
7 kap. 18 § SFS
2018:2088

BMC, MI,
AD
BMC, MI,
AD
BMC

7 kap. 22 § SFS
2018:2088
8 kap. 1 § SFS
2018:2088

BMC, MI,
AD
BMC, MI,
AD

8 kap. 2 § SFS
2018:2088

BMC, MI,
AD

40 § SFS 2022:1257

BMC, MI,
AD

28 § SFS 2022:1257

BMC, MI,
AD

29 § SFS 2022:1257

BMC, MI,
AD

Lag/Lagrum

Delegat

BMC, MI,
AD
BMC, MI,
AD

S. Alkohollagen (2010:1622)
Nr

Ärende

Anmärkning
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S.1
S.2

Inleda utredning eller avsluta/avskriva ärende enligt
alkohollagen gällande folköl
Avge yttrande till annan myndighet, folköl

S.4

Tillsyn enligt alkohollagen, folköl

9 kap. 8 § AL
6 § fvl
AL

S.5

Begäran om biträde av polismyndighet, folköl

9 kap. 9§ AL

S.6
S.7

Lämna åtalsanmälan vid brott mot alkohollagen, folköl
Lämna åtalsanmälan vid övrig påvisad brottslighet i
samband med tillsyn, folköl
Beslut om överklagande till
kammarrätten/regeringsrätten gällande folköl

9 kap. 8§ AL
9 kap. 8§ AL

BMC, MI,
AD
BMC, MI,
AD
BMC
BMC

10 kap. 1§ AL

BMC

S.8

5 kap. 5 § AL

BMC, MI,
AD
BMC

BMC

S.9

Beslut om nedsättning eller efterskänkande av
ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd
gällande folköl
Tillsynsavgift gällande folköl

8 kap. 10 § AL

8 kap 10 § AL

BMC, MI,
AD

T. Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
Nr
T.1
T.2.1
T.2.2
T.2.3

Ärende
Besluta om åtgärder till skydd för människors hälsa
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
§.

Lag/Lagrum
4 § SFS 2006:1570
5§

Delegat
BMC, MI
BMC, MI

5§

BMC, MI

6§

BMC, MI

Anmärkning
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T.2.4

T.2.5

T.2.6

T.2.7

T.2.8

T.2.9

Beslut om föreläggande att vidta smittskyddsåtgärder enligt lagens 3 § och anslutande föreskrifter för
att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19.
Sådant föreläggande får förenas med fast eller
löpande vite om maximalt 25 000 kr.
Beslut om föreläggande om stängning av serveringsställe
för viss tidsperiod eller tills vidare.
Sådant föreläggande får förenas med fast eller löpande
vite om maximalt 25 000 kr.
Beslut om föreläggande om stängning av viss del av
serveringsställe för viss tidsperiod eller tills vidare.
Sådant föreläggande får förenas med fast eller
löpande vite om maximalt 25 000 kr.
Beslut om föreläggande om stängning av hela eller del av
serveringsställe under vissa tider på dygnet.
Sådant föreläggande får förenas med fast eller löpande
vite om maximalt 25 000 kr.
Beslut om förordnande att ett föreläggande ska börja
gälla vid en annan tidpunkt än den som anges i 7 § tredje
stycket
Återkallelse av ett föreläggande som meddelats med stöd
av delegering.

7 och 8 §§

BMC, MI

Vite delegeras ej till MI

7 och8 §§

BMC, MI

Vite delegeras ej till MI

7 och 8 §§

BMC, MI

Vite delegeras ej till MI

7 och 8 §§

BMC, MI

Vite delegeras ej till MI

7 § tredje stycket

BMC, MI

BMC, MI

U. Yttranden
Nr
U.1

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

U.2

Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna
sammankomster, offentliga tillställningar, bullrande
verksamheter och liknande verksamheter
Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd till
hotell- och pensionatsrörelse

U.3

Lag/Lagrum

Delegat
BMC, MI

BMC, MI

BMC, MI

Anmärkning
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U.4

Avge yttrande i samband med prövning av tillstånd för
servering av alkoholdrycker

8 kap 1 § AL

BMC, MI

U.5

Tillsyn över detaljhandeln med folköl

9 kap 2 § AL

BMC, MI

56

Fritidsavdelningen
Avdelningen ansvarar för att stödja föreningslivet dels genom att ställa lokaler/anläggningar till förfogande och dels genom ekonomiskt stöd. Invånarna
erbjuds därigenom olika aktiviteter och verksamheter.

V. Spellagen (2018:1138)
Nr

Ärende

Lag/Lagrum

Delegat

Anmärkning

V.1
V.2
V.3

Registrera lotterier inom kommunen
Utöva tillsyn över lotterier som avses i 6 kap 9 §
Utse kontrollant för lotterier som avses i 6 kap 9 §

6 kap 9 §
18 kap 1 §
18 kap 10 §

FRC
FRC
FRC

Lag/Lagrum

Delegat

Anmärkning

FRC

Enstaka uthyrning av kommunens lokaler
enligt av fullmäktige fastställt regelverk
är ren verkställighet

X. Uthyrning
Nr

Ärende

X.1

Uthyrning av lokaler externt

