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Delegering av nämndens beslutanderätt till förvaltningen 
(6 kap. 37 – 41 §§ samt 7 kap. 5 – 8 kommunallagen) 

 
Syftet med delegering 

 att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden, så kallade rutinärenden, samt 
 att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir 

kortare och handläggningen snabbare. 

Utvecklingen mot en ökad målstyrning av den kommunala verksamheten medför att de anställda 
får ökade befogenheter och ett större ansvarstagande i fråga om verksamhetens bedrivande. En 
avvägning måste dock alltid ske mellan effektivitetskrav och demokratiaspekter, det vill säga 
kravet på inflytande för de förtroendevalda. 

 
Vad innebär delegering? 
Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en 
ärendegrupp, flyttas över till någon annan (delegaten). 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 naturligtvis 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 (till exempel tjänstefel, skadestånd). 

Rätten att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt att besluta att 

 bifalla, avslå eller avvisa 
 upphäva eller ändra ett beslut 
 lämna ett ärende eller ett klagomål utan åtgärd 
 begära komplettering 
 förena tillstånd, godkännande, dispenser och undantag med villkor 
 besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispenser och 

undantag enligt vad som anges i särskilda bestämmelser. 
 

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 att fatta beslut om delegeringsregler där beslutanderätten i olika ärenden överförs till 
delegater. Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten ska 
delegeras. Räckvidden för en nämnds delegeringsbefogenhet framgår av 6 kap. 38 § KL (se 
nedan) som anger vilka ärendetyper som inte får delegeras. 
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Nämndens delegeringsrätt – delegeringsförbud (6 kap. 38 § KL) 
Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga 
nämndens övergripande ansvar för verksamheten, 

 framställningar eller yttranden till fullmäktige, 
 yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats, 
 yttranden med anledning av att nämndens egna beslut överklagats, 
 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt. 

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 får delegeras eller vad som inte får delegeras finns inte. Man får se på hur ofta 
ärendena förekommer, kommunens storlek, budgetomslutning, förvaltningens storlek och 
organisation. 

 
Delegering och ren verkställighet 
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I delegeringsordningen 
ska med andra ord 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 bland annat 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 förvaltnings-
besvär. Men man kan inte endast gå på överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från 
beslut i kommunallagens mening eftersom till exempel yttranden normalt inte kan överklagas men 
ofta innehåller självständiga bedömningar och fordrar 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”, till exempel avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa. 
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 förvaltnings-
besvär - 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. 

 
Exempel på ren verkställighet 

 utfärdande av anställningsavtal och intyg 
 godkännande av uppsägning på egen begäran 
 representation och uppvaktning 
 ledigkungörande av tjänst 
 arbetsmiljöfrågor av löpande karaktär 
 debitering och uttagande av avgift enligt taxa och fullföljande av krav 
 remisser eller samrådsutskick som handläggs inom av nämndens givna uppdrag och tas 

upp som information på nämnden. 
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Delegering av rätt att överklaga 
Beslut att överklaga en dom från allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att 
begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig får delegeras. Ett 
bemyndigande ska 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. 

 
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 dom-
stol. 

 
Vem kan man delegera till? (6 kap. 37 § KL) 
En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till 

 ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden 
 en ledamot eller ersättare i nämnden 
 en anställd hos kommunen enligt 7 kap. 5-8 §§ 

 
Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till flera anställda i grupp eller till anställd 
tillsammans med ledamot eller ersättare, så kallad blandad delegering. Det bör också vara klart, 
genom delegeringsordningen eller på annat sätt, vem som går in i en delegats ställe vid delegatens 
frånvaro. 

 
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 ska anmälas till förvaltningschefen. 

 
Anmälan av delegeringsbeslut (6 kap. 40 § samt 7 kap. 8 § KL) 
Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Syftet med anmälan är flera. 
Nämndernas informations- och kontrollbehov ska tillgodoses, dessutom kan det ha betydelse för 
beslutets laga kraftvinnande. Ett beslut vinner nämligen laga kraft tre veckor efter att det 
tillkännagivits på kommunens anslagstavla att det protokollförda beslutet justerats. 

 
Delegater 
AU Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
FC Förvaltningschef 
 
AC Avdelningschef (verksamhetsstöd, bygg, lantmäteri, miljö, mät- och GIS och plan) 
AC-v Avdelningschef (verksamhetsstöd) 
AC-b Avdelningschef (bygglovchef) 
AC-m Avdelningschef (miljöchef) 
AC-p Avdelningschef (planchef) 
 
TCM Tillsynschef miljöavdelningen 
FE Förvaltningsekonom/kvalitetscontroller (verksamhetsstöd) 
BHL Bygglovshandläggare/inspektör 
SBJ Samhällsbyggnadsjurist 
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EKO Ekolog 
GING GIS-ingenjör 
LI Livsmedelsinspektör 
MI Miljöinspektör 
MING Mätningsingenjör 
PA Planarkitekt 
TP Trafikplanerare 
 
ADM-v Administrativ personal (verksamhetsstöd)  
BK Bygglovskoordinator 
PK Plankoordinator 
NS Nämndssekreterare 
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Lagar, förordningar med mera 
Laghänvisningar avser i tillämpliga delar även tillhörande föreskrifter och förordningar inklusive 
Europaparlamentets förordningar. 

 
I dessa delegeringsregler används följande förkortningar: 

 
EG 517/2014 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av 

den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser 
EG 852/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av 

den 29 april 2004 om livsmedelshygien 
EU 2017/625 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 

FMH Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
GDPR Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 

om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 
och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (General Data Protection Regulation) 

KL Kommunallag (2017:725) 
LF Livsmedelsförordning (2006:813) 
LL Livsmedelslagen (2006:804) 
LIVSFS Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVFS 2005:20) om livsmedelshygien, 

i lydelse enligt LIVSFS 2009:5 
LTLP Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
MB Miljöbalken (1998:808) 

MSN Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
NFS Naturvårdsverkets föreskrifter 
PBF Plan- och byggförordning 2011:338  
PBL Plan- och bygglag 2010:900 
BBR Boverkets byggregler 
SJVFS Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med 

animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som 
kan sprida smittsamma sjukdomar till djur 

ÄPBL Äldre plan- och bygglag 1987:10 
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A. Ekonomi- och administrationsärende 
Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare- 

delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

A.1 Beslut om köp av varor och tjänster 
(företrädesvis inom kommunens 
ramavtal) och inom ramen för 
förvaltningens budget. 

 FC Ja AC, TCM, FE 

A.2 Försäljning av inventarier vars värde är 
av mindre belopp. 

 FC Ja AC, TCM, FE 

A.3 Beslutsattestera ekonomiska händelser 
och transaktioner. 

Kommunens 
attestregler 
antagna 2015-
12-14 
punkt 3 

FC Ja AC-v, AC-m, 
TCM, FE 

A.4 Avskrivning av fordringar (inte lön) intill 
ett belopp motsvarande högst ett pris-
basbelopp i varje enskilt fall. 

 FC Ja AC, TCM, FE 

A.4.1 Makulering/reversering av faktura enligt 
beslutspunkt A.4. 

 FC Ja ADM-v, FE 

A.5 Bevilja anstånd med betalning av kund-
fordringar upp till högst ett 
prisbasbelopp per faktura i högst sex 
månader. 

 
Bevilja anstånd med betalning av kund-
fordringar upp till högst 7 000 kronor 
per faktura i högst tre månader. 

 FC 
 
 

FC 

Ja 
 
 

Ja 

AC, TCM, FE 
 
 

ADM-v 

A.6 Besluta om ersättning för skada, 
förorsakad av personal, med högst ett 
prisbasbelopp. 

 FC Ja AC, TCM 

A.7 Arkivansvar.  FC Nej  

A.8 Omdisponering inom driftsbudget - 
omdisponering inom förvaltningen. 

 FC Nej  

A.9 Underteckna personuppgifts-
biträdesavtal. 

GDPR FC Ja AC, TCM, FE 

A.10 Besluta om rättelse, blockering eller 
radering av personuppgifter. 

GDPR FC Ja AC, TCM, FE 

A.11 Besluta att begränsa registrerads rätt 
enligt artikel 12.5 eller 15-22 GDPR, 
även besluta att avgiftsbelägga. 

GDPR FC Ja AC, TCM, FE 

A.12 Besluta om personuppgiftsincident ska 
anmälas till tillsynsmyndighet. 

GDPR FC Nej  

A.13 Besluta om nytt eller annat person-
uppgiftsbiträde eller underbiträde. 

GDPR FC Ja AC, TCM, FE 

kemaand
Understrykning
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Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare-
delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

A.14 Förtroendevaldas deltagaravgifter 
samt rätt till arvode för deltagande i 
kurser, konferenser och liknande. 

 Ord-
förande  

Ja  

A.15 Representation och uppvaktningar från 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

 Ord-
förande  

Ja  

A.16 Besluta att inte lämna ut en allmän 
handling eller att lämna ut allmän 
handling med förbehåll. 

2 kap. Tryck-
frihets-
förordningen 
(1949:105), 
6 kap. 
Offentlighets- 
och sekretesslag 
(2009:400) 

FC Ja AC, TCM, FE 
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B. Personalärende 
Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare-

delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

B.1.1 Besluta om: 
 anställning av personal samt 

omreglering av anställningar 
 fastställande av lön 
 disciplinärende 
 arbetsprövning, rehabilitering och 

omplacering 
 uppsägning på grund av arbets-

brist eller personliga förhållanden 
 förbud mot bisyssla 
 deltagande i kurser och 

konferenser utanför Norden 
 

Anställningsvillkor för 
avdelningschefer ska godkännas av 
kommunens personalchef. 

 FC Nej  

B.1.2 Besluta om: 
 anställningsstopp. 

 AU Nej  

B.2 Besluta om: 
 bevilja ledigheter 
 avskriva löneskuld 
 övriga personalärenden. 

 FC Ja AC, TCM 

B.3 Arbetsmiljöuppgifter inklusive 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 FC Ja AC 
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C. Allmänna ärenden (hela förvaltningen) 
Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare- 

delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

C.1 Besluta i ärenden som är så brådskande 
att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Delegationen avser alla 
nämndens verksamheter. Beslut ska 
alltid anmälas på nämndens nästa 
sammanträde. 

6 kap. 39 § KL Ord-
förande., 
1:e eller 
2:e vice 
ord-
förande 

Nej  

C.2 Bedöma att ett överklagande har skett i 
rätt tid eller besluta att avvisa ett 
överklagande som kommit in för sent. 

45 § 
Förvaltnings
-lagen 
(2017:900) 
PBL 13 kap. 3 
och 16 §§ 

FC Ja AC, TCM, FE, 
BHL, BK, PK, NS 

C.3.1 Lämna yttrande till högre instans på 
grund av överklagande av delegations-
beslut. 

 FC Ja AC-b, AC-m, TCM, 
SBJ 

C.3.2 Lämna yttrande till högre instans på 
grund av överklagande av beslut fattade 
av nämnd eller AU. 

 AU Nej  

C.4 Överklaga eller begära omprövning av 
beslut och domar som innebär avslag, 
upphävande, ändring eller avskrivning 
av delegationsbeslut samt även lämna 
yttranden till överinstans i målet eller 
ärendet. 

 FC Ja AC-b, AC-m, TCM 

C. 5 Reservationsvis överklaga beslut och 
domar som innebär upphävande eller 
ändring av beslut tagna av miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden. 

 FC Ja AC-b, AC-m, TCM 

C.6 Polis- och åtalsanmäla brott mot de 
författningar som nämnden har att 
övervaka. 

 FC Ja AC-b, AC-m, 
TCM, LI, 
MI, SBJ 

C.7 Begära polishandräckning. 28 kap. 8 § MB, 
27 § LL, PBL 11 
kap 9 § med flera 

FC Ja AC-b, AC-m, 
TCM, BHL, LI, MI 
SBJ 

C.8 Begära tillträde till den anläggning eller 
plats där verksamheten bedrivs, i den 
omfattning som behövs för tillsynen. 

28 kap. 1 § MB, 
20 § LL, 
18 § LTLP, 
PBL 11 kap. 9 § 
med flera 

FC Ja AC-b, AC-m, 
TCM, BHL, LI, 
MI, SBJ 

C.9 Besluta att ett beslut ska gälla 
omedelbart, även om det överklagas. 

26 kap. 26 § 
MB, 33 § LL, 
med flera 

FC Ja AC-b, AC-m, 
TCM, LI, MI 

C.10 Ansöka till domstol om utdömande av 
vite. 

6 § Viteslagen 
(1985:206) 
21 kap. 1 § 
punkt 8 MB 

FC Ja AC-m, TCM 
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Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare-
delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

C.11 Utse ombud eller föra nämndens talan, 
delta och yttra sig i samråd, vid domstol 
eller myndighet. 

6 kap. 15 § KL FC Ja AC-m, TCM 
AC-b 

C.12 Ta emot delgivning eller andra 
värdeförsändelser för nämndens 
räkning. 

 FC Ja AC-v, AC-b, 
AC-m, TCM 

C.13 Besluta att delgivning i ett ärende ska 
ske genom kungörelsedelgivning. 

47-50 §§, 
Delgivnings-
lagen 
(2010:1932), 
19-20 §§, 
Delgivnings-
förordningen 
(2011:154) 

FC Ja AC-v, AC-b, 
AC-m, TCM, 
BHL, BK, PK 

C.14 Lämna yttrande eller besluta om att 
avstå från att lämna yttrande i ärenden 
från statlig eller kommunal myndighet 
som till exempel: 

 Enkäter 
 Statistik 
 Ändringar av lagtext med 

begränsad effekt. 
 

 FC Ja AC, TCM, FE, LI, 
MI, PA, TP, EKO, 
GING, MING 

C.14.1 Lämna yttrande eller besluta om att 
avstå från att lämna yttrande i ärenden 
från statlig eller kommunal myndighet 
gällande: 

 Remisser av icke 
principiell karaktär. 

 FC Ja AC, TCM 
 

C.15 Lämna yttrande eller besluta om att 
avstå från att lämna yttrande i ärenden 
från statlig eller kommunal myndighet 
som till exempel: 

 Översiktsplaner 
 Trafikplaner 
 Andra principiella remisser. 

 AU Nej  

C.16 Besluta om namn på kvarter, gator, torg, 
parker och annan allmän platsmark 
enligt detaljplan. 

 AU Nej  

C.17 Besluta om uppdrag för gestaltning av 
allmän platsmark efter beställning av 
tekniska nämnden samt besluta om 
överlämnande för genomförande. 

 AU Nej  

C.18 Besluta om pristagare och mottagare av 
utmärkelser som utfärdas av Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden. 

 AU Nej  
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D. Ärenden inom plan- och bygglagens område med mera 
samt strandskydd 
Ärenden avseende planering, bygglov, rivningslov samt marklov 

Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare-
delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

D.1 Beslut om överenskommelse med 
sökanden att planbesked får lämnas 
senare än inom fyra månader. 

PBL 5 kap. 4 § FC Ja AC-p 

D.2 Beslut om huruvida genomförandet av 
en detaljplan kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan 

5 kap. 11 a § 
andra stycket 
PBL 

FC Ja AC-p 

D.3 Bestämma i det enskilda ärendet om 
området utgör sammanhållen bebyggelse 
enligt definitionen i 1 kap. 4 § PBL 

PBL 1 kap. 4 § FC Ja AC-b, BHL 

D.4 Beslut att inte bevilja bygglov för ny-
byggnad, tillbyggnad eller annan ändring 
inom och utanför detaljplan 

ÄPBL 8:1 
PBL 9 kap. 2 § 

AU Nej  

D.5 Bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller 
annan ändring, inom detaljplan, 
inklusive prövning av mindre avvikelse. 

ÄPBL 8:1 
PBL 9 kap. 2, 
30–32 §§ 

FC Ja AC-b, BHL 

D.6 Bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller 
annan ändring utom detaljplan som 
medför att området får ett väsentligt 
annat ändamål (ny tomtplats). 

ÄPBL 8:1 
PBL 9 kap. 2 § 

AU Nej  

D.7 Bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller 
annan ändring utom detaljplan som inte 
medför ny tomtplats. 

ÄPBL 8:1 
PBL 9 kap. 2 

FC Ja AC-b, BHL 

D.8 Beslut att inte bevilja bygglov för att 
anordna, inrätta uppföra, flytta eller 
väsentligt ändra övriga anläggningar. 

ÄPBL 8:2 
PBL 9 kap. 8 §, 
PBF 6 kap. 
1-2 §§ 

AU Nej  

D.9 Bygglov för att anordna, inrätta upp-
föra, flytta eller väsentligt ändra övriga 
anläggningar, inom detaljplan, inklusive 
prövning av mindre avvikelse. 

ÄPBL 8:2 
PBL 9 kap. 8, 
30-32 § §, PBF 6 
kap. 
1-2 §§ 

FC Ja AC-b, BHL 

D.10 Bygglov för att anordna, inrätta upp-
föra, flytta eller väsentligt ändra övriga 
anläggningar utom detaljplan som med-
för att området får ett väsentligt annat 
ändamål (ny tomtplats). 

ÄPBL 8:2 
PBL 9 kap. 8 §, 
PBF 6 kap. 
1-2 §§ 

AU Nej  

D.11 Bygglov för att anordna, inrätta upp-
föra, flytta eller väsentligt ändra övriga 
anläggningar, enligt ÄPBL 8:2 och 
PBL 9 kap. 8 § samt PBF 6 kap. 1-2 §§, 
utom detaljplan som inte medför ny 
tomtplats. 

ÄPBL 8:2 
PBL 9 kap. 8 §, 
PBF 6 kap. 
1-2 §§ 

FC Ja AC-b, BHL 
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D.12 Bygglov för att färga om byggnader eller 
byta fasadbeklädnad eller taktäcknings-
material samt för att göra andra 
ändringar av byggnader som avsevärt 
påverkar deras yttre utseende. 

ÄPBL 8:3, 6,4 
PBL 9 kap. 2, 8 
och 30-32 §§ 

FC Ja AC-b, BHL 

D.13 Bygglov för underhåll av byggnader 
eller byggnadsverk i område av värdefull 
miljö eller ett bebyggelseområde som 
avses i 8 kap. 13 § PBL i den 
utsträckning som framgår av detaljplan 
eller områdesbestämmelser. 

PBL 9 kap. 8 
och 30-32 §§ 

FC Ja AC-b, BHL 

D.14 Bygglov för att sätta upp eller väsentligt 
ändra skyltar eller ljusanordningar. 

ÄPBL 8:6,7 
PBL 9 kap. 8 §, 
PBF 6 kap. 
3-4 §§ 

FC Ja AC-b, BHL 

D.15 Bygglov för kompletteringsåtgärder. ÄPBL 8:1, 8:13 FC Ja AC-b, BHL 

D.16 Bygglov för tidsbegränsad åtgärd om 
åtgärden har stöd i detaljplane-
bestämmelse om tillfällig mark-
användning. 

ÄPBL 8:14 
PBL 9 kap. 33 § 

FC Ja AC-b, BHL 

D.17 Bygglov för tidsbegränsad åtgärd i annat 
fall än ovan, dock maximalt för en 
sammanlagd tid av 10 år + 5 år. 

ÄPBL 8:14 
PBL 9 kap. 33 §, 
9 § 

FC Ja AC-b, BHL 

D.18 Bygglov för tidsbegränsad åtgärd om 
bygglov används för ett ändamål som 
har en sådan säsongskaraktär att den 
åtgärd som omfattas av bygglovet 
behöver upprepas under två eller flera 
år i följd. 

PBL 9 kap. 
9 § 

FC Ja AC-b, BHL 

D.19 Rivningslov inom ramen för de före-
skrifter och riktlinjer som anges i ÄPBL 
8:16 och 17 §§ samt PBL 9 kap. 34 §, 
dock inte rivning av byggnad som ur 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt har större 
värde eller rivning som kräver beslut 
enligt annan författning. 

ÄPBL 8:16,17 
PBL 9 kap. 10 § 

FC Ja AC-b, BHL 

D.20 Marklov. ÄPBL 8:9,18 
PBL 9 kap. 
11-13, 35 §§ 

FC Ja AC-b, BHL 

D.21 Bygglov för åtgärder som inte kräver 
lov. 

PBL 9 kap. 14 § FC Ja AC-b, BHL 

D.22 Villkorsbesked inom ramen för före-
skrifterna i 9 kap 19 §. 

PBL 9 kap. 19 § FC Ja AC-b, BHL 

D.23 Samordning med miljöavdelningen. PBL 9 kap. 24 § FC Ja AC-b, BHL 
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Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare-
delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

D.24 I lov och förhandsbesked besluta om 
förlängning av handläggningstiden i 
högst tio veckor utöver de ursprungliga 
tio veckorna. 

PBL 9 kap. 27 § FC Ja AC-b, BHL 

D.25 I ett ärende om lov eller förhandsbe-
sked som avser en byggnad eller ett 
mark-område som omfattas av ett på-
börjat arbete för att anta, ändra eller 
upphäva en detaljplan eller områdes-
bestämmelser, besluta att ansökan inte 
ska avgöras förrän planarbetet har 
avslutats. 

PBL 9 kap. 28 § FC Ja AC-b, BHL 

D.26 Beslut om förhandsbesked. ÄPBL 8:34, 
PBL 9 kap. 2, 
17, 18 och 
30-32 §§ 

AU Nej  

D.27 Bygglov inom ramen för de villkor som 
bestämts i bindande förhandsbesked. 

ÄPBL 8:34, 
PBL 9 kap. 2, 
17, 18 och 
30-32 §§ 

FC Ja AC-b, BHL 

D.28 Om ansökningen är ofullständig, före-
lägga sökanden att avhjälpa bristerna 
inom en viss tid. Om föreläggandet inte 
följs, får ansökan avvisas eller avgöras i 
befintligt skick. 

PBL 9 kap. 
21-22 §§ 

FC Ja AC-b, ADM-v, 
BHL, BK, SBJ 

D.29 Beslut om avskrivning av ärende som är 
inaktuellt och som har återkallats av 
sökanden. Beslut om avskrivning av 
föreläggandeärenden där rättelse vid-
tagits, även i ärenden med känd 
anmälare. 

ÄPBL 8 kap. 
20 § och 10 kap. 
14-17 §§, 
PBL 9 kap. 
19-24 §§ samt 11 
kap. 

FC Ja AC-b, BHL, BK, 
SBJ 

D.30 Beslut om avskrivning av planärende 
som är inaktuellt och som har återkallats 
av sökanden. Beslut om avskrivning av 
planärende då planavtal inte tecknats 
inom av nämnden beslutad tid. 

PBL 4 kap. FC Ja AC-p, PA 
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Ärenden föranledda av anmälan, bygganmälan samt tillsyn 

Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare-
delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

D.31 I en anmälan av anmälningspliktig åt-
gärd enligt 6 kap. 5 § PBF, förelägga 
sökanden att avhjälpa bristerna i 
anmälan inom viss tid. Om före-
läggandet inte följs, får ansökan avvisas 
eller avgöras i befintligt skick. 

PBF 6 kap. 10 § FC Ja AC-b, BHL, BK, 
SBJ 

D.32 Beslut om att byggnadsverk får tas i 
bruk utan att slutbesked lämnats. 

PBL 10 kap. 4 § FC Ja AC-b, BHL 

D.33 Beslut om kontrollplan, eller ändring av 
kontrollplan, och i övrigt företräda 
nämnden enligt de uppgifter som åligger 
nämnden enligt 9 kap. 9 §. 

ÄPBL 9:9 FC Ja AC-b, BHL 

D.34 I bygg-, rivnings- eller marklov utfärda 
slutbevis, alternativt ta ställning till i 
vilken omfattning byggnaden får 
användas, enligt villkoren i 9 kap. 10 §. 

ÄPBL 9:10 FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

D.35 Godkännande av rivningsplan. ÄPBL 9:12 FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

D.36 Godkännande av kvalitetsansvarig samt 
sakkunnig för visst arbete. Beslut att 
utse ny kontrollansvarig om en kontroll-
ansvarig har lämnat sitt uppdrag. 

ÄPBL 9:14, 
PBF § 17, 
PBL 10 kap. 
13 § 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

D.37 Bestämma att ett beslut får verkställas 
tidigare, om ett väsentligt allmänt eller 
enskilt intresse kräver det. 

PBL 9 kap. 
42 a § 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

D.38 Beslut att ge startbesked om det enligt 
10 kap. 14 § inte behövs något tekniskt 
samråd. 

PBL 10 kap. 
22 § 

FC Ja AC-b, BHL 

D.39 Beslut att förelägga byggherren att ge in 
de ytterligare handlingar som behövs för 
prövningen av frågan om startbesked 
om det enligt 10 kap. 14 § inte behövs 
något tekniskt samråd. 

PBL 10 kap. 
22 § 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

D.40 Beslut att med startbesked godkänna att 
en åtgärd får påbörjas och att i start-
beskedet 
- fastställa den kontrollplan som ska 
gälla med uppgift om vem eller vilka 
som är sakkunniga eller kontroll-
ansvariga 
- bestämma de villkor som behövs för 
att få påbörja åtgärden 
- bestämma villkor och ungefärlig tid-
punkt för utstakning som behövs 
- bestämma de handlingar som ska 
lämnas inför beslut om slutbesked ge de 
upplysningar om krav enligt annan 
lagstiftning som behövs. 

PBL 10 kap. 
23-24 §§ 

FC Ja AC-b, BHL 
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Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare-
delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

D.43 Beslut att det för rivningsåtgärder inte 
behövs någon kontrollplan. 

PBL 10 kap. 
18 § 

FC Ja AC-b, BHL 

D.44 Beslut om kompletterande villkor för 
bygg- eller rivningsåtgärderna eller för 
kontrollen. 

PBL 10 kap. 
29 § 

FC Ja AC-b, BHL 

D.45 Beslut om slutbesked respektive om 
interimistiskt slutbesked enligt före-
skrifterna i 10 kap. 34-37 §§ PBL. 

PBL 10 kap. 
34-37 §§ 

FC Ja AC-b, BHL 

D.46 Meddela förbud att fortsätta byggnads-
arbeten med mera, även förbud som 
förenas med vite. 

ÄPBL 10:3 och 
11:3, 
PBL 11 kap. 
30-32, 37 §§ 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

D.47 Förelägga att byggfelsförsäkring 
och/eller färdigställandeskydd ska upp-
visas. 

ÄPBL 10 kap. 
15 §, 
PBL 11 kap. 
19-20 §§ 

FC Ja AC-b, BHL 

D.48 Meddela förbud att använda byggnad 
eller anläggning på grund av säkerhets-
skäl, även förbud som förenas med vite. 

ÄPBL 10:16 och 
11:3, 
PBL 11 kap. 
33 och 37 §§ 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

D.49 Beslut om förbud mot användning av 
byggnadsverk, om det inte finns förut-
sättningar för att ge slutbesked. 

PBL 11 kap. 
33 § 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

D.50 Utöva nämndens skyldigheter 
beträffande tillsyn på byggarbetsplatser 
samt för befintlig bebyggelse. Ingripa 
om anledning föreligger med hänsyn till 
efterlevnaden av PBL. 
Anmärkning i anslutning till arbetsplats-
besök inom ramen för nämndens 
tillsynsarbete som innefattar för bygg-
herren bindande föreskrift. 
Föreläggande med påföljd (vite eller 
åtgärd) beslutas av nämnden. 

ÄPBL 11:1 och 
16:7, 
PBL 10 kap. 
27 § och 11 kap. 
8 § 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

D.51 Avge ingripandebesked inom ramen för 
föreskrifterna 11 kap. 7 § PBL. 

PBL 11 kap. 
7 § 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

D.52 Beslut om lovföreläggande om lovpliktig 
åtgärd har vidtagits utan lov, om det är 
sannolikt att lov kan ges för åtgärden. 

PBL 11 kap. 
17 § 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

D.53 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 § 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

D.54 Besluta att utse annan funktions-
kontrollant inom ramen för före-
skrifterna i 11 kap. 34 § PBL. 

PBL 11 kap. 
34 § 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 
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Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare-
delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

D.55 Beslut att entlediga kontrollansvarig 
inom ramen för föreskrifterna i 10 kap. 
11 § och 11 kap. 35 §§ PBL och, efter 
förslag av byggherren, besluta om en ny 
kontrollansvarig. 

PBL 11 kap. 
35 § 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

D.56 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 hen enligt 
10 kap. 19, 21 eller 22 §§ PBL. 

PBL 11 kap 39 § FC Ja AC-b, SBJ 

D.57 Medgivande till avvikelse eller undantag 
från de bindande föreskrifterna, om 
avvikelserna eller undantagen inte är av 
principiell betydelse eller kan innebära 
någon olägenhet. 

Boverkets 
föreskrifter BFS 
1993:57 
BBR 1:22 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

D.58 Besluta om föreläggande (utan vite) mot 
ägare till byggnader som inte fullgör sina 
skyldigheter ifråga om funktionskontroll 
av ventilationssystem. 

PBF, (SFS 
2011:338) 5 kap. 
1-7 §§, 
PBL 11 kap. 5 § 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

D.59 Beslut om senareläggning av 
besiktningstidpunkt inom ramen för 
föreskrifterna i 4 § (om det finns 
särskilda skäl). 

Boverkets före-
skrifter om 
funktions-
kontroll av 
ventilations-
system, 
BFS 2011:16 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

D.60 Utöva nämndens tillsyn och handlägga 
nämndens skyldigheter enligt före-
skrifterna. 
Medgivande till avvikelser. 
Beslut av om särskild besiktning av 
hissar och andra motordrivna 
anordningar. 
Beslut om längre besiktningsintervall 
enligt 3 kap. 16 §. 
Beslut om anstånd med besiktning enligt 
3 kap. 17 §. 
Beslut om användningsförbud för hissar 
och andra motordrivna anordningar 
med tillämpning av bestämmelserna i 
11 kap. 33§ (PBL). 

BFS 2012:11 
Boverkets före-
skrift om hissar 
och andra 
motordrivna 
anordningar 
PBF, (SFS 
2011:338) 5 kap. 
8-9 §§, 
PBL 11 kap. 
5 § 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

D.61 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. 

Boverkets före-
skrifter, om 
tillämpning av 
europeiska 
konstruktions-
standarder 
(eurokoder), 
EKS 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 
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Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare-
delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

D.62 Beslut om föreläggande (utan vite) som 
behövs enligt 25 § lagen om energi-
deklarationer för att byggnadens ägare 
ska fullgöra sin skyldighet att den 
energideklaration som senast har upp-
rättats för byggnaden är tillgänglig på väl 
synlig plats enligt vad som anges i 13 § i 
lagen. 

Lagen om 
energi-
deklarationer 
(2006-985) 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

D.63 Beslut om reducering av avgift enligt 
taxan om en tidsfrist enligt 9 kap. 27 § 
första stycket eller 9 kap. 45 § första 
stycket överskrids. 

PBL 12 kap. 
8 a § 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

D.64 Beslut om begäran om indrivning av 
byggsanktionsavgift. 

PBL 9 kap. 4 § 
första stycket 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 
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Övriga ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) 

Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare-
delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

D.65 Företräda nämnden vid sammanträden, 
samråd, eller likställt. 

Fastighets-
bildningslagen 
(1970:988), 
FBL 

FC Ja AC-b, AC-p 

D.66 Rätt att vid samråd begära att ärendet 
hänskjuts till nämnden för prövning. 

FBL 4 kap. 
25-25 a §§ 

FC Ja AC-b, AC-p 

D.67 Beslut att påkalla fastighetsreglering som 
behövs för att mark och vatten ska 
kunna användas på ett ändamålsenligt 
sätt. 

FBL 5 kap. 3 § 
tredje stycket 

FC Nej  

D.68 Beslut att ansöka om 
fastighetsbestämning. 

FBL 14 kap. 
1 a § första 
stycket 3-7 

FC Nej  

D.69 Godkännande av förrättning, 
förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning. 

FBL 15:11 FC Ja AC-b, AC-p 

D.70 Företräda byggnadsnämnden vid samråd 
med lantmäterimyndigheten. 
Medgivande till 
gemensamhetsanläggning. 

Anläggnings-
lagen 
(1973:1149) 
AL 12 och 19 §§ 

FC Ja AC-b, AC-p 

D.71 Rätt att påkalla förrättning. AL 18 § FC Nej  

D.72 Godkännande av beslut eller åtgärd. AL 30 § FC Ja AC-b, AC-p 

D.73 Företräda miljö- och stadsbyggnads-
nämnden vid samråd med lantmäteri-
myndigheten. Medgivande till upplåtelse 
för ledningsrätt. 

Ledningsrätts-
lagen 
(1973:1144)    
19 § 

FC Ja AC-b, AC-p 

D.74 Godkännande av beslut eller åtgärd. Ledningsrätts-
lagen (1973:1144) 
28 § 

FC Ja AC-b, AC-p 

D.75 Yttrande till länsstyrelsen vid ändring av 
täkter eller vid förlängning av täkt- 
tillstånd. 

Miljöbalken 
(MB) 12:1-5 

FC Ja AC-b, AC-p, SBJ 

D.76 Avge yttranden till länsstyrelsen och 
andra myndigheter i ärenden som är av 
upplysningskaraktär eller inte har 
principiell betydelse eller där något nytt 
som har betydelse för ärendets 
bedömning inte tillkommit. 

MB med flera FC Ja AC-b, AC-p, 
BHL, EKO, 
SBJ 
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Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare-
delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

D.77 Beslut om avgift enligt taxan avseende 
nämndens verksamhet. 

Taxan 
PBL 12 kap. 
8-11 §§ 

FC Ja AC-b, AC-p, 
BHL, SBJ 

D.78 På nämndens uppdrag upprätta och 
underteckna planavtal enligt taxan. 

Taxan 
PBL 12 kap. 
9-11 §§ 

FC Ja AC-p 

D.79 Beslut om belägenhetsadress samt 
lägenhetsnummer. 

Lag om 
lägen-
hetshetsre
gister 10 
och 11 §§ 

FC Ja MING 

 
Ärenden angående strandskydd enligt miljöbalken (MB) 

Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare- 
delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

D.80 Dispens från strandskyddet för 
kompletteringsåtgärder och 
komplementbyggnader inom befintlig 
tomtplats. Även dispens för trans-
formatorstationer, vind-och väderskydd 
samt för andra åtgärder av mindre 
betydelse. 

MB 7 kap. 
18 § 
(strandskydds-
dispens) 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

D.81 Yttrande till lantmäterimyndighet för 
fastighetsbildning inom strandskydds-
områden. 

MB 7 kap. 
18 § 

FC Ja AC-b, SBJ 

D.82 Anmälan för samråd inom strand-
skyddat område. 

MB 12 kap. 
6 § 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

D.83 Beslut om föreläggande för att beslut 
enligt MB 7 kap 18 § ska efterlevas med 
mera. 

MB 26 kap. 
9-13 §§ 

FC Ja AC-b, BHL, SBJ 

 
Ärenden angående byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd 

Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare-
delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

D.84 Pröva behovet av byggfelsförsäkring. Lag om bygg-
felsförsäkring, 
LBFF 1 b § 

FC Ja AC-b, BHL 

D.85 Pröva behovet av färdigställandeskydd. LBFF 14 § FC Ja AC-b, BHL 
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K. Allmänna ärenden (miljöavdelningen) 
Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare-

delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

K.1 Besluta om att utfärda föreläggande eller 
förbud utan vite samt föreläggande om 
att komma in med upplysningar eller 
handlingar som behövs för tillsynen. 

26 kap. 9-13 §§ 
och 21 § MB, 
22 § LL, 
9 § LTLP, 
med flera 

FC Ja AC-m, TCM, LI, 
MI 

K.2 Besluta om att utfärda föreläggande eller 
förbud med vite enligt K.1 med 
följande beloppsgränser (totalt belopp 
per beslut, men finns både löpande vite 
och engångsvite i ett och samma beslut 
sammanräknas vitesformerna för sig): 

26 kap. 9 och 14 
§ MB, 
23 § LL, 
9 § LTLP, 
med flera, 
4 § Viteslagen 
(1985:206) 

FC Ja AC-m, TCM, LI, 
MI 

  AC-m, TCM, 
FE 

LI, MI 

Engångsvite ≤ 80 000 ≤ 5 000 
Löpande vite 
per vecka 

 
≤ 15 000 

 
0 

Löpande vite 
per månad 

 
≤ 25 000 

 
0 

Löpande vite 
per överträ- 
delse 

 
≤ 25 000 

 
0 

 

K.3 Besluta om klassning eller avgifts-
skyldighet och även i övrigt fastställa 
avgift enligt kommunens taxor. 

Kommunens 
taxa inom 
nämndens 
an-
svarsområde 

FC Ja AC-m, TCM, LI, 
MI 

K.4 Besluta om nedsättning av avgift eller 
efterskänkande av avgift i enskilda fall 
som inte följer nämndens policyer. 

Kommunens 
taxa inom 
nämndens an-
svarsområde 

FC Ja AC-m, TCM 

K.5 Besluta om nedsättning av avgift eller 
efterskänkande av avgift i enskilda fall 
enligt nämndens policyer. 

Kommunens 
taxa inom 
nämndens an-
svarsområde 

FC Ja AC-m, TCM, LI, 
MI 

K.6 Besluta att åtgärd eller rättelse ska vidtas 
på den felandes bekostnad. 

26 kap. 18 § 
MB, 
26 § LL, 
med flera 

FC Ja AC-m, TCM 
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L. Ärenden inom livsmedelsområdet (miljöavdelningen) 
L.1 Livsmedel 

Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare-
delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

L.1.1 Besluta i ärende om registrering av 
livsmedelsanläggning. 

EG-förordning 
852/2004 art. 
6.2, 
23 § LF, 
11-11a §§ 
LIVSFS 
(2009:5) 

FC Ja AC-m, TCM, LI 

L.1.2 Besluta om omhändertagande eller 
återkallande av livsmedel och vara. 

24 § LL, FC Ja AC-m, TCM, LI 

L.1.3 Besluta att låta förstöra en vara på äga-
rens bekostnad. 

24 § LL FC Ja AC-m, TCM, LI 

L.1.4 Besluta om skyldighet för den som är 
sysselsatt med livsmedelsverksamhet att 
genomgå läkarundersökning om det 
behövs av livsmedelshygieniska skäl. 

8 § LF FC Ja AC-m, TCM, LI 

L.1.5 Besluta om att varor ska behandlas, att 
märkning ska ändras eller att korri-
gerande information ska förmedlas till 
konsumenterna. 

EU 2017/625 
Art. 138.2 c 

FC Ja AC-m, TCM, LI 

L.1.6 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 åter-
sänds till den avsändande medlemssta- 
ten. 

EU 2017/625 
art. 138.2 d 

FC Ja AC-m, TCM, LI 

L.1.7 Besluta att aktören ska öka egen-
kontrollernas frekvens. 

EU 2017/625 
art. 138.2 

FC Ja AC-m, TCM, LI 

L.1.8 Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, 
bortskaffas och destrueras, 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 

FC Ja AC-m, TCM, LI 
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Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare-
delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

L.1.9 Besluta att hela eller delar av den be-
rörda aktörens företag, eller dess an-
läggningar, installationer eller andra 
lokaler, isoleras eller stängs under en 
lämplig tidsperiod. 

EU 2017/625 
art. 138.2 h 

FC Ja AC-m, TCM, LI 

L.1.10 Besluta att hela eller delar av den be-
rörda aktörens verksamhet och, i före-
kommande fall, de webbplatser som 
aktören driver eller använder, läggs ner 
under en lämplig tidsperiod. 

EU 2017/625 
art. 138.2 i 

FC Ja AC-m, TCM, LI 

L1.11 Besluta om sanktionsavgift för vissa 
överträdelser av livsmedelslagstiftningen 
- upp till 10 000 kronor. 

 
- över 10 000 kronor dock högst 25 000 
kronor. 

30 a-f §§ LL, 
39 a-g §§ LF 

 

FC 

 

Ja 

Ja 

 

AC-m, TCM, LI 

AC-m, TCM 

L.2 Dricksvatten 

L.2.1 Besluta om fastställande av program för 
faroanalys samt undersökningsprogram 
och dess parametrar, provtagningspunk-
ter och frekvensen av normal respektive 
utvidgad undersökning. 

12 § LIVSFS 
2001:30, om- 
tryck LIVSFS 
2017:2 

FC Ja AC-m, TCM, LI, 
MI 



27  

 

M. Ärenden inom miljöbalkens område (miljöavdelningen) 
M.1 Allmänna hänsynsregler med mera, 2 kap. MB 
Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare 

delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

M.1.1 Besluta i tillsynsärende gällande tillämp-
ningen av de allmänna hänsynsreglerna. 

2 kap. 2-9 §§, 
26 kap. MB 

FC Ja AC-m, TCM, MI 

M.2 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag, 6 kap. MB 
M.2.1 Lämna yttrande om miljökonsekvens-

beskrivningar (MKB) och annat besluts-
underlag. 

6 kap. MB FC Ja AC-m, TCM, MI 

M.3 Skydd av områden, 7 kap. MB 
M.3.1 Besluta i ärenden rörande tillstånd, 

anmälan, tillsyn, åtgärd och dispens 
exklusive strandskydd. 

7 kap. MB FC Ja AC-m, TCM, MI 

M.3.2 Besluta i ärenden rörande dispens  
av strandskydd i samband med 
anläggande av avloppsanordning. 

7 kap. MB FC Ja AC-m, TCM, MI 

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

M.4.1 Besluta i ärende angående anmälan om 
att bedriva miljöfarlig verksamhet samt 
att förelägga en verksamhetsutövare av 
miljöfarlig verksamhet att söka tillstånd. 

9 kap. 
6 och 6 a §§ 
MB, 
10 § Miljö-
prövningsför-
ordningen 
(2013:251) 

FC Ja AC-m, TCM, MI 

M.4.2 Besluta att låta förstöra föremål av 
personlig natur och låta avliva sällskaps-
djur som innehas av privatperson, vid 
misstanke om allvarlig smittsam 
sjukdom. 

9 kap. 15 § MB FC Ja AC-m, TCM 

M.4.3 Besluta i anmälnings- och tillstånds-
pliktiga ärenden enligt FMH. 

FMH FC Ja AC-m, TCM, MI 

M.4.4 Besluta i ärende enligt de lokala hälso-
skyddsföreskrifterna för Hässleholms 
kommun. 

Kommunala 
hälsoföre-
skrifter 

FC Ja AC-m, TCM, MI 

M.4.5 Lämna yttrande angående tillstånds-
ansökan och annat beslutsunderlag. 

9 kap. MB, 
26 § FMH 

FC Ja AC-m, TCM, MI 

M.5. Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB 

M.5.1 Besluta i ärende om avhjälpande av 
föroreningsskada eller allvarlig miljö-
skada. 

10 kap. MB, 
28 § FMH, 
10 kap. MB 
lydelse före 
2007-08-01 

FC Ja AC-m, TCM, MI 
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M.6 Vattenverksamhet, 11 kap. MB 

Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare- 
delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

M.6.1 Lämna yttrande i ärende om anmälan av 
vattenverksamhet eller om tillstånd för 
markavvattning. 

11 kap. 9 a-b 
och 13 §§ MB, 
21 § För-
ordningen om 
vattenverk-
samhet med 
mera 
(1998:1388) 

FC Ja AC-m, TCM 

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

M.7.1 Lämna yttrande i ärende om anmälan 
för samråd. 

12 kap. 6 § MB FC Ja AC-m, TCM 

M.7.2 Besluta om dispens från föreskrifter om 
miljöhänsyn i jordbruket som Jord-
bruksverket har meddelat. 

12 kap. 10 § MB FC Ja AC-m, TCM, MI 

M.7.3 Besluta om dispens vad gäller försiktig-
hetsmått vid spridning av gödsel, som 
krav på nedmyllning, förbud för sprid-
ning vintertid, frusen mark med mera. 

36 § Statens 
jordbruksverks 
föreskrifter och 
allmänna råd 
(SJVFS 2010:55) 
om miljöhänsyn 
i jordbruket vad 
avser växtnäring 

FC Ja AC-m, TCM, MI 

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

M.8.1 Besluta i anmälnings-, tillstånds- och 
dispensärende om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel. 

39-41 § 
Förordning 
(2014:425) om 
bekämpnings-
medel 

FC Ja AC-m, TCM, MI 

M.8.2 Besluta i ärenden om tillstånd att 
använda växtskyddsmedel utomhus 
inom vattenskyddsområde. 

6 kap. 1 § 
NFS (2015:2) 
om spridning 
och viss övrig 
hantering av 
växtskydds-
medel 

FC Ja AC-m, TCM, MI 

M.8.3 Besluta om undantag gällande 1-3 §§ 
i föreskrifter om spridning av vissa 
biocidprodukter. 

4 kap. 4 § 
NFS (2015:3) 
om spridning av 
vissa biocid-
produkter 

FC Ja AC-m, TCM, MI 
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Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare-
delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

M.8.4 Besluta i tillsynsärende om skydd mot 
mark- och vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga vätskor. 

NFS (2017:5) 
om skydd mot 
mark- och 
vatten-
förorening vid 
hantering av 
brandfarliga 
vätskor och 
spilloljor 

FC Ja AC-m, TCM, MI 

M.8.5 Besluta i ärende om utrustning och 
anläggningar som innehåller fluorerande 
växthusgaser eller ozonnedbrytande 
ämnen. 

Förordningen 
(2016:1128) om 
fluorerande 
växthusgaser, 
EG- 
förordningen 
517/2014 

FC Ja AC-m, TCM, MI 

M.8.6 Besluta i ärende om anmälan om åtgärd 
för att avlägsna PCB-produkter i 
byggnader och anläggningar. 

18 § för-
ordningen 
(2007:19) om 
PCB med mera 

FC Ja AC-m, TCM, MI 

M.8.7 Besluta i ärenden om tillsyn över 
kemiska produkter och biotekniska 
organismer. 

2 kap. 19 § 
5-9, 2 kap. 
31 § 5-6, 
2 kap. 32-33 §§ 
Miljötillsynsför-
ordningen 
(2011:13) 

FC Ja AC-m, TCM, MI 

M.9 Avfall och producentansvar, 15 kap. MB 

M.9.1 Besluta i ärende angående hushållsavfall, 
industriavfall, producentansvar samt 
hantering av avfall i övrigt. 

15 kap. MB FC Ja AC-m, TCM, MI 

M.9.2 Besluta i ärende enligt kommunens 
renhållningsföreskrifter. 

Kommunens 
renhållnings-
föreskrifter 

FC Ja AC-m, TCM, MI 

M.9.3 Lämna yttrande till länsstyrelsen i 
ärenden om tillstånd för eller anmälan 
av yrkesmässig transport av avfall eller 
farligt avfall. 

36 § Avfallsför-
ordningen 
(2011:927) 

FC Ja AC-m, TCM, MI 

M.9.4 Lämna yttrande till länsstyrelsen 
angående auktorisation för bilskrotning. 

6 § Bilskrot-
ningsförord-
ningen 
(2007:186) 

FC Ja AC-m, TCM, MI 
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M.10 Tillsyn, 26 kap. MB 

Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare- 
delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

M.10.1 Besluta att ålägga tidigare ägare eller 
nyttjanderättshavare att lämna uppgift 
om ny ägares eller nyttjanderättshavares 
namn och adress. 

26 kap. 13 § MB FC Ja AC-m, TCM, MI 

M.10.2 Besluta att sända föreläggande eller 
förbud, som meddelats mot någon i 
egenskap av ägare med mera till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning 
i inskrivningsregistret. 

26 kap. 15 § MB FC Ja AC-m, TCM, MI 

M.10.3 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 § MB FC Ja AC-m, TCM, MI 

M.10.4 Besluta om att undersökning av verk-
samhet och dess verkningar ska utföras 
av annan än verksamhetsutövaren samt 
att utse någon att göra sådana under-
sökningar. 

26 kap. 22 § MB FC Ja AC-m, TCM 

M.10.5 Besluta om att förena beslut om under-
sökning med förbud att överlåta berörd 
fastighet eller egendom till dess under-
sökningen är slutförd. 

26 kap. 22 § MB FC Ja AC-m, TCM 

M.10.6 Besluta om inlämnad miljörapport samt 
bevilja anstånd med inlämnandet. 

26 kap. 20 § 
MB, 
6 § NFS 
(2016:8) om 
miljörapport 

FC Ja AC-m, TCM, MI 

M.10.7 Besluta om att ansöka till kronofogde-
myndigheten om verkställighet av ett 
föreläggande eller förbud. 

26 kap. 17 § MB FC Ja AC-m, TCM 

M.11 Tillstånds giltighet, omprövning med mera, 24 kap. MB 

M.11.1 Besluta att på ansökan av tillstånds-
havare upphäva eller ändra bestämmel-
ser och villkor i ett tillståndsbeslut som 
har fattats med stöd av delegation. 

24 kap. 8 § MB FC Ja AC-m, TCM 

M.12 Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB 

M.12.1 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 
- 10 000 kronor. 

 
- över 10 000 kronor dock högst 25 000 
kronor. 

30 kap. 3 § MB FC 
 
 

FC 

Ja 
 
 

Ja 

AC-m, TCM, MI 
 
 

AC-m, TCM 
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Ö. Övriga ärenden (miljöavdelningen) 
Ö.1 Ärende rörande lagen om tobak och liknande produkter 

Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare- 
delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

Ö.1.1 Besluta i anmälnings-, tillstånds- och 
tillsynsärenden, inklusive kontrollköp, 
avseende såväl försäljning som rökfria 
miljöer. 

5, 6 och 7 kap. 
LTLP 

FC Ja AC-m, TCM, LI 

Ö.1.2 Besluta att förbjuda den som bedriver 
detaljhandel med elektroniska cigaretter 
eller påfyllningsbehållare att fortsätta 
försäljningen eller meddela varning. (Ett 
förbud får meddelas för högst sex må-
nader). 

7 kap. 13 § 
LTLP 

FC Ja AC-m, TCM 

Ö.1.3 Besluta om att återkalla ett försäljnings-
tillstånd eller meddela varning. 

7 kap. 10 § pkt 2-
4 samt och 
11 §§ LTLP 

FC Ja AC-m, TCM 

Ö 1.4 Besluta om att återkalla ett 
försäljningstillstånd om tillståndet inte 
längre utnyttjas. 

7 kap. 10 § pkt 1 
LTLP. 

FC Ja AC-m, TCM, LI 

Ö.2 Ändande rörande lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

Ö.2.1 Besluta om att rapportera brister till 
Läkemedelsverket. 

21 § 
Lagen om 
receptfria 
läkemedel 
(2009:730) 

FC Ja AC-m, TCM, LI 

Ö.3 Ärende rörande strålskyddslagen (solarium) 

Ö.3.1 Besluta i ärende om solarier inom 
nämndens ansvarsområde. 

8 kap. Strål-
skyddslagen 
(2018:396), 
Strålsäkerhets-
myndighetens 
föreskrifter om 
solarier och 
artificiella 
solnings-
anläggningar 
(2012:5) 

FC Ja AC-m, TCM, MI 

Ö. 4 Ärende enligt ordningslagen 

Ö. 4.1 Lämna yttrande till polismyndigheten i 
ärende rörande ordningslagen. 

Ordningslagen 
(1993:1617) 

FC Ja AC-m, TCM, LI, 
MI 
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Ö. 5 Ärende rörande hotell- och pensionatsrörelse 

Punkt Ärenden Lagrum Delegat Vidare- 
delegation 
tillåten 

Vidaredelegation 
Delegat/ 
Kommentar 

Ö.5.1 Lämna yttrande till polismyndigheten 
om tillstånd för hotell- och pensionats-
rörelse. 

2 § Lagen om 
hotell- och 
pensionats-
rörelse 
(1966:742) 

FC Ja AC-b, AC-m, 
TCM, BHL, LI, MI 

Ö.6 Ärende enligt socialtjänstlagen 

Ö.6.1 Lämna yttrande om tillstånd att inrätta 
hem för vård eller boende som drivs av 
enskild eller sammanslutning. 

7 kap. 1 § 
Socialtjänst-
lagen 
(2001:453) 

FC Ja AC-m, TCM, LI, 
MI 

Ö.7 Ärende rörande lag om foder och animaliska biprodukter 

Ö.7.1 Besluta i ärende rörande lagen om foder 
och animaliska biprodukter. 

Lagen om foder 
och animaliska 
biprodukter 
(2006:805) 

FC Ja AC-m, TCM, MI, LI 

Ö.7.2 Besluta att, låta förstöra en vara på 
ägarens bekostnad. 

25 § 
Lagen om foder 
och animaliska 
biprodukter 
(2006:805) 

FC Ja AC-m, TCM, MI, LI 

Ö.7.3 Besluta om samt lämna anvisningar vid 
nedgrävning av hästdjur, så kallad tro-
tjänarbegravning. 

SJVFS 2014:43, 
27 § 

FC Ja AC-m, TCM, MI 

Ö.7.4 Besluta om sanktionsavgift för vissa 
överträdelser av lagen om foder och 
animaliska biprodukter 
- upp till 10 000 kronor. 

 
- över 10 000 kr dock högst 25 000 
kronor. 

- 

30 a § 
Lagen om foder 
och animaliska 
biprodukter 
(2006:805) 

 
 

FC 

 
 

Ja 

Ja 

 
 

AC-m, TCM, LI, 
MI 
AC-m, TCM 

Ö.8 Ärende rörande sprängämnesprekursorer 

Ö.8.1 Besluta i ärende rörande lagen om 
sprängämnesprekursorer. 

Lagen om 
sprängämnes- 
prekursorer 
(2014:799) 

FC Ja AC-m, TCM, MI 

Ö.9 Ärende rörande serveringstillstånd enligt alkohollagen 

Ö.9.1 Avge yttrande till tillståndsmyndighet. 8 kap. 8 och 
17 §§ Alkohol-
lagen 
(2010:1622) 

FC Ja AC-m, TCM, LI, 
MI 
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Ö.10 Ärende rörande lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Ö.10.1 Besluta i ärenden rörande lag om tillfäl-
liga smittskyddsåtgärder på serverings-
ställen. 

Lagen om tillfäl-
liga smitt-
skyddsåtgärder 
på serverings-
ställen 
(2020:526) 

FC Ja AC-m, TCM, LI, 
MI 

Ö10.2 Besluta om förbud mot öppethållande 
av hela eller delar av ett serveringsställe, 
tills vidare eller för viss tidsperiod. 

7 och 8 §§ 
Lagen om tillfäl-
liga smitt-
skyddsåtgärder 
på serverings-
ställen 
(2020:526) 

FC Ja AC-m, TCM 
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