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Allmänt om delegationsbeslut 

En nämnd kan enligt kommunallagen (KL) 6 kap 37 § delegera sin 

beslutanderätt i vissa ärenden till: 

 presidiet 

 ett utskott 

 en ledamot eller ersättare 

 

I kommunallagen 7 kap 5-8§§ finns dessutom ytterligare möjlighet att 

delegera beslut till anställda (se delegering av ärenden till anställda). 

Det finns två syften med att delegera beslutanderätten:  

a) Att avlasta nämnden från mindre viktiga ärenden, så kallade rutinärenden.  

b) Att få en effektivare kommunal förvaltning, genom att beslutsvägarna blir 

kortare och handläggningen snabbare. 

De beslut som fattas med stöd av delegering är ett beslut på nämndens 

vägnar på samma sätt som om styrelsen själv beslutat i den fråga som är 

aktuell.   

Beslutet kan inte ändras av nämnden eller överklagas på samma sätt som 

andra beslut. Nämnden kan ta tillbaka ett delegationsuppdrag och den som 

fått ärendet på delegation kan skjuta ärendet vidare till nämnden för beslut.   

 

Anmälan till nämnden 

Nämnden ska enligt 6 kap 40§ KL besluta i vilken utsträckning beslut som 

har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som 

inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 

bestämmelserna i 13 kap. Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde (brådskande ärenden). 

 

Delegering av ärenden till anställda 

Enligt 7 kap 5-8 §§ KL får en nämnd får uppdra åt en anställd hos 

kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende 

eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 §. 

Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom 

nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt 

förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen 

eller landstinget att fatta beslutet.  

Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på 

nämndens vägnar, får nämnden ställa upp villkor som innebär att brukarna 

av nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, 

innan beslutet fattas. 

Nämnden får också bestämma att en anställd får fatta beslut endast om 

företrädare för brukarna har tillstyrkt beslutet. 
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Enligt 7 kap 8§ KL ska nämnden besluta om i vilken utsträckning beslut som 

har fattats med stöd av uppdrag enligt 5 och 6 §§ ska anmälas till den. Beslut 

som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 

bestämmelserna i 13 kap. 

 

Brådskande ärende 

En nämnd får enligt 6 kap. 39 § KL uppdra åt ordförande eller annan 

ledamot i nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens 

sammanträde inte kan väntas in. Det rör sig om ärenden som är nödvändiga 

att besluta. Ärenden som beslutats med stöd av 6 kap. 39 § KL ska anmälas 

vid nämndens nästa sammanträde. 

 

Delegeringsförbud 

Enligt 6 kap. 38 § KL får beslutanderätten inte delegeras i följande ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 

har överklagats,  

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,  

4. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 

Riktlinjer vid delegationsbeslut 

Delegerad beslutsrätt får endast användas inom ramen för budgeterade medel 

och i enlighet med de lagar, avtal, mål och riktlinjer, anvisningar etc. som 

gäller. 

I övrigt gäller följande riktlinjer för att utöva delegerad rätt att besluta:  

 

 Överordnad tjänsteman har generell rätt att besluta i alla de ärenden 

som ligger på den som fått delegation när den personen är borta.  Det 

innebär att överordnad kan utöva beslutanderätten vid behov t.ex. 

föregripa beslut. Det innebär också att beslut kan fattas vid den 

ordinarie befattningshavarens frånvaro.  

 Den som fått delegation har rätt att i vissa ärenden avstå från att fatta 

beslut och i stället hänskjuta ärenden till närmaste överordnad 

tjänsteman, eller utskott. 

 Delegerad rätt att besluta får inte användas i ärende som berör 

tjänstemannens egna personliga förhållanden eller där jäv finns. 

 Beslutsärenden ska behandlas i ett sammanhang, det vill säga inte 

delas upp i syfte att kringgå den delegation som gäller. 
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Allmänt om verkställighetsbeslut 

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som 

innebär ren verkställighet. Gränsdragningen mellan delegering och ren 

verkställighet är inte helt klar. Delegering innebär att man överlåter en 

beslutsfunktion – den som får delegation träder in i nämndens ställe. Beslutet 

ska kunna överklagas antingen genom kommunalbesvär eller 

förvaltningsbesvär. Vid ren verkställighet saknas som regel utrymme för 

beslutsalternativ eller valmöjligheter. Sådana åtgärder finns ofta inom 

tjänstemannens arbetsuppgifter, t.ex. personaladministration, interna inköp, 

fastighetsförvaltning. Andra klassiska exempel på rent verkställande åtgärder 

är avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa och tilldelning av daghemsplats 

enligt en klar turordningsprincip (kommentar KL 1991:900, 6 kap. 33§).  

Härutöver förekommer dock en mängd åtgärder i den löpande förvaltningen 

som visserligen kan innefatta ett visst mått av övervägande men ändå kan 

kategoriseras som rent verkställande. Det är naturligtvis också så att ju 

klarare målsättningar och direktiv som sätts upp för en verksamhet desto fler 

åtgärder kan hänföras till ren verkställighet även om de definitionsmässigt är 

att anses som beslut.  

För beslut som är att betrakta som ren verkställighet ansvarar 

kommundirektör eller förvaltningschef. De har rätt att fördela befogenheter 

och arbetsuppgifter till sina medarbetare. 

 

Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt i myndighetsärenden 

Allmänna bestämmelser för delegeringen 

 Delegationsbeslut fattas i kommunstyrelsens namn. Besluten skall 

anmälas vid nästa sammanträde. 

 Delegationsrätten omfattar inte principiellt viktiga ärenden eller 

betydelsefulla ärenden.  

 De ärenden som delegerats till Miljö och byggchef får delegeras 

vidare till annan anställd. 

 Miljö och byggchef får fatta beslut om den ordinarie delegaten är 

frånvarande. För beslut enligt trafikförordningen är det chef tekniska 

avdelningen som beslutar. 

 Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att avge 

yttrande till högre instans om beslutet överklagas. Delegationen 

innebär dock inte rätt att överklaga beslut och domar som ändrat 

delegatens beslut. 

 I bilaga till delegationsordning anges vilka personer som inom 

respektive område har beslutanderätt. Miljö och byggchef får ändra 

bilagan.  
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Delegations- och verkställighetsbeslut 

1 Allmänt 

 Samtliga ärendetyper 

  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

      

1.1.1 Brådskande ärenden  

Nämndens sammanträden kan inte väntas in.  

KS ordförande  Anmäls genom delegationsbeslut.  

1.1.2 Fullmakt besluta i KS ärenden 

i samband med kommunstyrelsens 

sommaruppehåll. 

KSAU  Anmäls genom sammanträdesprotokoll.  

1.1.3 Beslut att lämna ut handling i enlighet med 

offentlighet- och sekretesslagen. 

 Kommundirektör Begäran prövas i första hand av den som har handlingen. Är 

denne osäker ska diskuteras med förvaltningschef. 

Samtliga anställda 

 

1.1.4 Beslut att helt eller delvis avslå begäran om 

utlämnande av handling i enlighet med 

offentlighet- och sekretesslagen samt 

tryckfrihetsförordningen.  

 

Kommundirektör  Anmäls genom delegationsbeslut. Administrativ 

chef  

Registrator 

Miljö- och 

byggchef 

1.2  Allmänna ärenden 

1.2.1 Arkiv 

Att utse arkivansvarig och arkivredogörare.  

Kommundirektör  Såvida ej annat är föreskrivet i lag eller förordning, 

beslutar myndighet i samråd med arkivmyndigheterna om 

gallring av handlingar i sitt arkiv. 

 

1.2.2 Yttrande i remissärende  

Som inte är av särskild vikt. 

Kommundirektör  Anmäls genom delegationsbeslut. Avdelningschef 

1.2.3 Revidering av dokumenthanteringsplanen Kommundirektör  Anmäls genom delegationsbeslut. Administrativ chef 
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1.2.4 Föra talan inför domstol 

Utse ombud (fullmakt) att föra kommunens talan 

inför domstol, andra myndigheter och vid 

förrättningar.  

Kommundirektör  Delgivning fullmakt. Avdelningschef 

1.2.5 Kommunens logotyp & varumärkesfrågor 

Tillstånd att använda kommunens vapen, logotyp 

och grafisk profil.  

 Kommundirektör  Kommunsekreterare 

Nämndsekreterare 

Kommunikatörer 

och webbutvecklare 

 

1.2.6 Avsteg från att följa kommunens beslut om grafisk 

profil 

 Kommundirektör  Kommunikatörer 

och webbutvecklare 

 

1.2.7 Kommunal anslagstavla 

Kommunal anslagstavla och lagen om vissa anslag 

på kommunens anslagstavla. 

 

 Kommundirektör  Kommunsekreterare 

Nämndsekreterare 

Registrator 

1.2.8 Beslut om revidering av diarieplan.  Kommundirektör   Administrativa 

enheten KLF. 

1.2.9 Rätt att göra redaktionella ändringar av 

ärendehandboken. 

 Kommundirektör  Administrativa 

enheten KLF. 
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2  Ekonomiska ärenden 

 Allmänna ekonomiska ärenden 

  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

      

2.1.1 EU-projekt 

Besluta om deltagande och medfinansiering för 

kommunstyrelsens verksamheter för projekt över 

1,5 prisbasbelopp 

KSAU  Anmäls genom sammanträdesprotokoll.  

2.1.2 EU-projekt  

Besluta om deltagande och medfinansiering för 

kommunstyrelsens verksamheter för projekt 

under 1,5 prisbasbelopp 

Kommundirektör  Anmäls genom delegationsbeslut. Enhetschef  

 

2.1.3 Kommunstyrelsens oförutsedda kostnader 

Bevilja bidrag/stöd upp t o m ett (1) 

prisbasbelopp ur budgetanslaget: Max 300 000 

kr totalt under budgetåret. 

 

KS ordförande  Anmäls genom delegationsbeslut.  

2.1.4 Representation och uppvaktningar  

Utöver vad som skrivs i särskild riktlinje. 

 

 Kommundirektör   

2.1.5 Besluta om fördelning av investeringsreserv Kommundirektör  Anmäls genom delegationsbeslut. Ekonomichef 

2.1.6 Omfördelning av investeringsmedel Kommundirektör  Får vidaredelegeras Ekonomichef 

2.1.7 Omfördelning av investeringsmedel  

>1 miljon kronor 

KSAU  Anmäls genom sammanträdesprotokoll.  
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  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

      

 Avtal och upphandling 
 

 

2.2.1 Firmateckning 

Avtal, handlingar och skrivelser som beslutas av 

kommunstyrelsen. 

KS ordförande  Se särskilt beslut. KS ordförande med kontrasignering av 

Kommundirektör 

 

2.2.2 Firmateckning 

Övriga handlingar såsom avtal, låne- och 

borgenshandlingar där krav om firmateckning 

finns 

 Kommundirektör Se särskilt beslut.  Ekonomichef 

 2.2.3 Initiera upphandling och ge inriktningsmål till 

kravspecifikationen samt utse avtalstecknare 

- värdet bedöms överstiga 30 prisbasbelopp 

Kommundirektör  Vid finansiering med medel ur investeringsbudget 

förutsätts att KF eller KS i beslut anvisat särskilt medel.  

Anmäls genom delegationsbeslut. 

Avdelningschef 

2.2.4 Initiera upphandling, skriva under 

tilldelningsbeslut samt teckna avtal  

 - Värdet bedöms överstiga den s k 

direktupphandlingsgränsen, 28 % av 

tröskelvärdet, motsvarar 586 907 SEK (2017) 

LOU  

LUF 1 092 436 (2017) 

 Kommundirektör I samråd med upphandlare. 

 

Avdelningschef 

 

2.2.5 Initiera upphandling, skriva under 

tilldelningsbeslut samt teckna avtal  

- Värdet bedöms understiga 

direktupphandlingsgränsen  

 Kommundirektör I samråd med upphandlare. 

 

Enhetschef 
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  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

      

2.2.6 Fastställa kravspecifikation vid 

kommunövergripande upphandlingar  

 Kommundirektör I samråd med upphandlare. Ekonomichef 

2.2.7 Fastställa kravspecifikation vid upphandling   Kommundirektör I samråd med upphandlare. Enhetschef  

2.2.8 Anbudsöppnare (2 personer)  Kommundirektör  Utsedd kontaktperson 

med upphandlare 

2.2.9 Avbryta upphandling  Kommundirektör I samråd med upphandlare. Beslut ska undertecknas av 

ansvarig chef.  

Enhetschef 

2.2.10 Avropsanmälan till 

Kommentus/Kammarkollegiet mm. 

 

 Kommundirektör I samråd med upphandlare. Avdelningschef/ 

Enhetschef 

2.2.11 Inköp inom ramavtal 

Utse beställningsbehöriga för inköp inom 

ramavtal 

 Kommundirektör  Enhetschef 

2.2.12 Teckna/Säga upp avtal 

Utöver firmateckning så får budgetansvarig rätt 

att underteckna/säga upp avtal inom sin 

budgetram. Avtalet får inte bedömas vara av 

principiell betydelse 

 Kommundirektör 

 

 

 Enhetschef 

2.2.13 Avropa, leveransgodkänna, underteckna 

kontrakt avseende leasingtjänst 

Leasingtjänster avseende personbilar och 

lättlastbil 

 Kommundirektör  Särskilt utsedd 

tjänsteperson 
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  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

      

 Sälja och avyttra kasserad lös egendom 

 

2.3.1 Över ett prisbasbelopp 

 

 

KSAU  Anmäls genom sammanträdesprotokoll.  

2.3.2 Under ett prisbasbelopp 

 

 Kommundirektör  Avdelningschef 

2.3.3 Understigande 10.000 :-  Kommundirektör  Enhetschef 

      

 Hantera tillgångar och skulder 

 

2.4.1 Lån inom fullmäktiges ram 

 

Kommundirektör  Anmäls genom delegationsbeslut. Ekonomichef 

2.4.2 Lån i utländsk valuta 

 

KSAU  Anmäls genom sammanträdesprotokoll.  

2.4.3 Placera stiftelsemedel  

 

Kommundirektör  Anmäls genom delegationsbeslut. Ekonomichef 

2.4.4 Fordringar över 15 prisbasbelopp 

Indriva fordringar, anta ackord och avtal om 

betalning av kommunens fordran, samt att helt 

efterskänka fordringar som överstiger 15 

prisbasbelopp. 

 

KSAU  Anmäls genom sammanträdesprotokoll.  
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  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

      

2.4.5 Fordringar under 15 prisbasbelopp 

Indriva fordringar, anta ackord och avtal om 

betalning av kommunens fordran, samt helt 

efterskänka fordringar upp till 15 prisbasbelopp. 

 

 Kommundirektör  Ekonomichef 

2.4.6 Placera likvida medel 

 

Kommundirektör  Anmäls genom delegationsbeslut. Ekonomichef 

2.4.7 Kassor i fritidsanläggningar 

Utse ansvar för kassor i fritidsanläggningar. 

 

 Kommundirektör  Enhetschef kultur& 

fritid  

 

2.4.8 Internbankskonto 

Kontoansvarig för internbankskonto kring räntor 

och andra villkor. 

Kommundirektör  Anmäls genom delegationsbeslut. Ekonomichef 

 Bevilja bidrag inom ekonomiska ramar och enligt fastställda regler till 
 

2.5.1 Barn- och ungdomsverksamhet  

 

 Kommundirektör  Avdelningschef 

samhällsavdelningen 

Enhetschef kultur& 

fritid  

 

2.5.2 Partistöd 

 

 Kommundirektör  Administrativ chef 

Kommunsekreterare 
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  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

      

 Taxor, avgifter 

 

2.6.1 Fritidsanläggningar 

Justering av avgifter. 

Kommundirektör  Anmäls genom delegationsbeslut. Chef 

samhällsavdelningen 

Enhetschef kultur& 

fritid  
 

 Kommunala donations- och stipendiefonder 

 

2.7.1 Besluta om stipendier inom idrotts- och 

kulturområdet 

 

Kommundirektör  Anmäls genom delegationsbeslut. Avdelningschef 

samhällsavdelningen 

2.7.2 Arvid Hamréns företagsutbildningsstiftelse Kommundirektör  Anmäls genom delegationsbeslut. Avdelningschef 

samhällsavdelningen 

2.7.3 Övriga stiftelser Kommundirektör  Anmäls genom delegationsbeslut. Ekonomichef  

      

 Beslutsattester 

 

2.8.1 Utse beslutsattestanter Kommundirektör  Anmäls genom delegationsbeslut. Ekonomichef 
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3 Kris, beredskap och säkerhetsfrågor 

 Kris och beredskap 

 

  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

3.1.1 Ransonering KSAU  LEH 3 kap 3 § Kommunen skall under höjd beredskap 

eller när ransoneringslagen (1978:268) i annat fall tillämpas, 

i den omfattning som regeringen i särskilda fall beslutar, 

   1. vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med 

nödvändiga varor, 

   2. medverka vid allmän prisreglering och ransonering, och 

   3. medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som 

är viktiga för landets försörjning 

Anmäls genom sammanträdesprotokoll. 

 

      

3.1.2 Krisledningsnämnd  

Kramfors kommun 

KSAU  LEH  2 kap 2 §   I kommuner och landsting ska det finnas 

en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära 

händelser i fredstid (krisledningsnämnd). 

Anmäls genom sammanträdesprotokoll. 

 

 Säkerhetsfrågor 

  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

3.2.1 Utse säkerhetsskyddschef och ersättare till denne 

samt vid behov biträdande. 

Kommundirektör  Anmäls genom delegationsbeslut.  

3.2.2 Besluta om registerkontroll och placering i 

säkerhetsklasser  

 Kommundirektör Ska ske i samråd med berörd 

förvaltningschef/verksamhetschef och VD för kommunala 

bolag 

Säkerhetsskyddschef/ 

Ersättare 

säkerhetsskyddschef. 
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3.2.3 Teckna säkerhetsskyddsavtal 

 

Kommundirektör  Anmäls genom delegationsbeslut. Säkerhetsskyddschef 

3.2.4 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal.  (tidigare 

1.5) 

Kommundirektör  Anmäls genom delegationsbeslut med 

personuppgiftsbiträdesavtal som bilaga. 

Avdelningschef 

3.2.5 Fastställa risk- och sårbarhetsanalyser för 

kommunstyrelsens IT-system.  

Kommundirektör  Anmäls genom delegationsbeslut med risk- och 

sårbarhetsanalysen som bilaga. 

Avdelningschef 

3.2.6 Fastställa kommunstyrelsens 

systemförvaltningsplaner.  

Kommundirektör  Anmäls genom delegationsbeslut med 

systemförvaltningsplan som bilaga. 

Avdelningschef 

3.2.7 Beslut om inrapportering av 

personuppgiftsincidenter till datainspektionen. 

Kommundirektör  Anmäls genom delegationsbeslut. Förvaltningschef 

3.2.8 Utse personuppgiftssamordnare Kommundirektör  Administreras av administrativa enheten.  

3.2.9 Beslut om vem som får ta del av 

säkerhetsskyddsklassificerade handlingar. 

Kommundirektör  Verksamhetsansvariga beslutar om sina handlingar. 
Säkerhetsskyddschefen ska besluta om vem som är 

behörig att ta del av kvalificerat hemliga uppgifter 

 

3.2.10 Beslut om destruktion av 

säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och 

materiel. 

Kommundirektör  Manual för destruktion finns i tjänsteföreskrift om 

säkerhetsskydd. Vid förstöring av kvalificerat hemlig 

handling ska vittne närvara. Förstöring av annat hemligt 

materiel sker enligt beslut av säkerhetsskyddschefen i 

varje särskilt fall. 

Säkerhetsskyddschef 

och ersättare 

säkerhetsskyddschef.  

3.2.11 Beslut om att fastställa säkerhetskyddsanalys och 

säkerhetsskyddsplan 

Kommundirektör  Beslutet delges KS Säkerhetsskyddschef 

och ersättare. 

säkerhetsskyddschef 

3.2.12 Beslut om placering i säkerhetsklass Säkerhetsskyddschef  Anmäls inte. Sker i samråd med 

förvaltnings/avdelningschef. 

Ersättare 

säkerhetsskyddschef 

3.2.13 Beslut om godkänd/icke godkänd 

säkerhetsprövning 

Säkerhetsskyddschef  Anmäls inte men icke godkänd säkerhetsprövning 

rapporteras till kommundirektör. 

Ersättare. 

säkerhetsskyddschef 

3.2.14 Beslut om destruktion av signalskyddsmateriel  Bitr. 

signalskyddschef 

Ska ske enligt lokala signalskyddsinstruktionen. Säkerhetsskyddschef 

3.2.15 Beslut om hantering av dokument eller materiel 

inom den lokala signalskyddsorganisationen.  

 Bitr. 

signalskyddschef 

Ska ske enligt lokala signalskyddsinstruktionen.  
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4 Lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst 

 Lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst 

 

  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

      

4.1.1 Besluta om tillstånd till färdtjänst med 

regelkompletteringar 

Kommundirektör  6-9 §§ lag om färdtjänst 

Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär (16 §) 

Anmäls genom delegationsbeslut. 

Enhetschef 

näringslivs- och 

utvecklingsenheten 

Färdtjänsthandläggare 

Skolskjutshandläggare 

Bostadsanpassnings-

handläggare  

4.1.2 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst Kommundirektör  12 lag om färdtjänst 

Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär (16 §) 

Anmäls genom delegationsbeslut. 

Enhetschef 

näringslivs- och 

utvecklingsenheten 

Färdtjänsthandläggare 

Skolskjutshandläggare 

Bostadsanpassnings-

handläggare  

4.1.3 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst Kommundirektör  4-7 §§ lag om riksfärdtjänst 

Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär (13 §) 

Anmäls genom delegationsbeslut. 

Enhetschef 

näringslivs- och 

utvecklingsenheten 

Färdtjänsthandläggare 

Skolskjutshandläggare 

Bostadsanpassnings-

handläggare 
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  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

      

4.1.4 Beslut om att återkalla tillstånd till riksfärdtjänst Kommundirektör  9 § lag om riksfärdtjänst 

Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär (13§) 

Anmäls genom delegationsbeslut. 

Enhetschef 

näringslivs- och 

utvecklingsenheten 

Färdtjänsthandläggare 

Skolskjutshandläggare 

Bostadsanpassnings-

handläggare 

4.1.5 Beslut om tillstånd till färdtjänst i annan kommun Kommundirektör  3 §, 6-9 § lag om färdtjänst. Beslut överklagas genom 

förvaltningsbesvär (13 §) 

Anmäls genom delegationsbeslut. 

Enhetschef 

näringslivs- och 

utvecklingsenheten 

Färdtjänsthandläggare 

Skolskjutshandläggare 

Bostadsanpassnings-

handläggare 
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5 Beslut om skolskjuts enligt Skollagen 

 Beslut om skolskjuts enligt Skollagen 

  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

      

5.1.1 Beslut om skolskjuts 

 För elev i förskoleklass med offentlig huvudman 

 För elev från annan kommun i kommunens 

förskoleklass 

 För elev i fristående förskoleklass inom 

kommunen 

Överklagande: 

Yttrande vid överklagande 

 Kommundirektör  Enhetschef 

näringslivs- och 

utvecklingsenheten 

Skolskjutshandläggare 

Färdtjänsthandläggare 

Bostadsanpassnings-

handläggare 

5.1.2 Beslut om skolskjuts 

 För elev i grundskola eller grundsärskola med 

offentlig huvudman 

 För elev från annan kommun i kommunens 

grundskola eller grundsärskola 

 För elev i fristående grundskola eller fristående 

grundsärskola inom kommunen inom 

kommunen 

Överklagande: 

Yttrande vid överklagande 

 Kommundirektör Skollagen kap. 10 §§§ 32--33, § 40 , §42  

Skollagen 

kap. 11 kap § 31, § 32, § 39 

 

 

 

 

Skollagen kap 28 §5,5 

Enhetschef 

näringslivs- och 

utvecklingsenheten 

Skolskjutshandläggare 

Färdtjänsthandläggare 

Bostadsanpassnings-

handläggare 

5.1.3 Beslut om skolskjuts 

 För elev i kommunenens gymnasiesärskola 

 För elev i fristående gymnasiesärskola inom 

kommunen. 

Överklagande: 

Yttrande vid överklagande 

 Kommundirektör Skollagen kap. 18 §§ 30--31, § 35 

Anmäls genom delegationsbeslut. 

 

 

 

Skollagen kap 28 §5,5 

Enhetschef 

näringslivs- och 

utvecklingsenheten 

Skolskjutshandläggare 

Färdtjänsthandläggare 

Bostadsanpassnings-

handläggare 
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  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

5.1.4 Skolskjuts p.g.a elevs funktionsnedsättning eller 

annan särskild omständighet 

- Grundskola 

- Grundsärskola 

- Gymnasiesärskola 

 Kommundirektör Skollagen kap. 11 §32 

Skollagen kap. 11 §§ 31-32, §39 

Skollagen kap. 18 §§ 30-31, §35 

Enhetschef 

näringslivs- och 

utvecklingsenheten 

Skolskjutshandläggare 

Färdtjänsthandläggare 

Bostadsanpassnings-

handläggare 

5.1.5 Avsteg från avståndsregler 

i skolskjutsreglementet och undantag av principiell 

natur inom; 

- Grundskola 

- Grundsärskola 

Överklagande: 

Yttrande vid överklagande 

 Kommundirektör Skollagen kap. 10 §32 

Skollagen kap. 11 §31 

 

Skollagen kap 28 §5,5 

Enhetschef 

näringslivs- och 

utvecklingsenheten 

Skolskjutshandläggare 

Färdtjänsthandläggare 

Bostadsanpassnings-

handläggare 

5.1.6 Avsteg från riktlinje om skolskjuts inom 

- Grundsärskolan 

Överklagande: 

Yttrande vid överklagande 

 Kommundirektör Skollagen kap.18 §30 

 

Skollagen kap 28 §5,5 

Enhetschef 

näringslivs- och 

utvecklingsenheten 

Skolskjutshandläggare 

Färdtjänsthandläggare 

Bostadsanpassnings-

handläggare 
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6 Bostadsanpassning  

 Bostadsanpassning 

  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

      

6.1.1 Beslut enligt Lag (2018:222) om 

Bostadsanpassning m.m. 

Kommundirektör  Avser även avslag. 

Anmäls genom delegationsbeslut. 

Enhetschef 

näringslivs- och 

utvecklingsenheten 

Bostadsanpassnings-

handläggare 

Färdtjänsthandläggare 

Skolskjutshandläggare 

 

7 Kulturverksamhet 

 Kulturverksamhet 

  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

      

7.1.1 Beslut om kulturstipendier 

- Höga kusten-stipendiet 

- Hederstipendiet 

Kommundirektör  Utdelning ska företrädesvis göras av förtroendevalda. 

Anmäls genom delegationsbeslut. 

Avdelningschef 

samhällsavdelningen 

7.1.2 Mottagande av konst- och kulturföremål   Kommundirektör Exempelvis från dödsbon, privatpersoner, 

organisationer, institutioner etc. 

Enhetschef kultur& 

fritid  

Kulturenhetsansvarig 
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  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

7.1.3 Inköp av konst/konsthantverk inom befintlig 

budgetram 

 Kommundirektör  Enhetschef kultur& 

fritid  

Kulturenhetsansvarig 

7.1.4 

 
Beslut och utbetalning av bidrag till: 

-Konstföreningar, Hembygdsföreningar, Kör- och 

musikorganisationer och kulturarrangemang 

-Övrigt kulturstöd upp till 5 000 kr per evenemang 

 Kommundirektör  Enhetschef kultur& 

fritid  

Kulturenhetsansvarig 
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8 Miljöbalken 

 Miljöbalken  

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

8.1.1 6 kap 5 - 7 § Miljöbedömningar och 

mkb för planer 
Handläggare 

plan och bygg 

  Miljö och 

byggchef 

8.1.2 7 kap 7 § Beslut avseende föreskrifterna för Nordingrå 

naturreservat samt kommunala reservat 
Handläggare 

plan och bygg 

  Miljö och 

byggchef 

8.1.3 7 kap 8b § Besluta om strandskyddsdispens inom 

befintliga tomter och samtidigt besluta om 

tomtplatsavgränsning för dessa tomter 

Handläggare 

plan och bygg 

  Miljö och 

byggchef 

8.1.4 7 kap 18 b § Besluta om strandskyddsdispens i övriga 

ärenden 

Miljö och 

byggchef 

   

8.1.5 7 kap 22 §  Besluta om dispens från föreskrifterna för 

vattenskyddsområden 

Handläggare 

miljö och hälsa 

  Miljö och 

byggchef 

8.1.6 9 kap 6c § Besluta om tidpunkt för anmälan Handläggare 

miljö och hälsa 

  Miljö och 

byggchef 

8.1.7 9 kap 15 § Besluta om åtgärder som behövs för att spåra 

smittan och undanröja risk för smittspridning 

vid misstanke om att ett sällskapsdjur som 

innehas av privatperson eller ett objekt bär på 

en allvarlig smittsam sjukdom som kan föras 

över till människor. 

Handläggare 

miljö och hälsa 

  Miljö och 

byggchef 

8.1.8 10 kap 14 § Besluta i ärenden ang. avhjälpande av 

miljöskada 

Handläggare 

miljö och hälsa 

  Miljö och 

byggchef 
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 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

8.1.9 15 kap 25 § Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv 

återvinna och bortskaffa avfall 

Handläggare 

miljö och hälsa 

  Miljö och 

byggchef 

8.1.10 22 kap 25 § 3:e stycket Besluta om villkor av mindre betydelse som 

miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om 

tillstånd överlåtit åt tillsyns-myndigheten att 

fastställa 

Handläggare 

miljö och hälsa 

  Miljö och 

byggchef 

8.1.11 24 kap 8 §  Besluta att på ansökan av tillståndshavaren 

upphäva eller ändra bestämmelser och villkor 

i ett tillståndsbeslut 

Handläggare 

miljö och hälsa 

  Miljö och 

byggchef 

8.1.12 26 kap 9 § Besluta att meddela föreläggande och förbud Handläggare 

miljö och hälsa 

  Miljö och 

byggchef 

8.1.13 26 kap 11 § Beslut om stängselgenombrott Miljö och 

byggchef 

   

8.1.14 26 kap 13 § Besluta att ålägga tidigare ägare eller 

nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny 

ägares eller nyttjanderättshavares namn och 

adress 

Handläggare 

miljö och hälsa 

  Miljö och 

byggchef 

8.1.15 26 kap 14 §  Besluta att förena föreläggande eller förbud 

med vite 

Miljö och 

byggchef 

   

8.1.16 26 kap 15 §  Besluta att sända föreläggande eller förbud, 

som meddelats mot någon i egenskap av ägare 

till fastighet m.m. till 

inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

inskrivnings-registret. Gäller även borttagande 

av anteckning 

Handläggare 

miljö och hälsa 

  Miljö och 

byggchef 
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 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

8.1.17 26 kap 19 § 3:e stycket Besluta att begära förslag till kontrollprogram 

eller förbättrande åtgärder 

Handläggare 

miljö och hälsa 

  Miljö och 

byggchef 

8.1.18 26 kap 20 §  Förelägga den som bedriver miljöfarlig 

verksamhet att avge miljörapport 

Handläggare 

miljö och hälsa 

  Miljö och 

byggchef 

8.19 26 kap 21 § Besluta att förelägga den som bedriver 

verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de 

uppgifter och handlingar som behövs för 

tillsynen 

Handläggare 

miljö och hälsa 

  Miljö och 

byggchef 

8.1.20 26 kap 22 § 1:a stycket, 1:a och 2:a 

meningen 

Besluta att förelägga att utföra sådana 

undersökningar av verksamheten och dess 

verkningar som behövs för tillsynen 

Handläggare 

miljö och hälsa 

  Miljö och 

byggchef 

8.1.21 26 kap 22 § 3:e stycket Besluta att förena beslut om undersökning 

med förbud att överlåta berörd fastighet eller 

egendom till dess under-sökningen är slutförd 

Miljö och 

byggchef 

   

8.1.22 26 kap § 26  Besluta om att beslut skall gälla även om det 

överklagas 

Miljö och 

byggchef 

   

8.1,23 30 kap 3 § Besluta om miljösanktionsavgifter Miljö och 

byggchef 
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 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

8.2.1 13 och 18 §§  Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett 

Besluta i ärenden om tillstånd att ansluta 

vattentoalett till befintlig avloppsanordning 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

8.2.2 14 §  Besluta i ärenden angående anmälan om 

avloppsanordningar 
Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

8.2.3 17 §  Besluta i ärenden angående anmälan om 

installation av värmepumpar 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

8.2.4 20c §  Besluta angående avslutning av täkt Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

8.2.5 27 §  Besluta i ärenden angående anmälan om: 

Miljöfarlig verksamhet enl. 

miljöprövningsförordningen. 10 §  

Ändring av miljöfarlig verksamhet enl. 

miljöprövningsförordningen 11 § 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

8.2.6 24 §  Överlämna anmälningsärende till länsstyrelsen Miljö och 

byggchef 

   

8.2.7 25b §  Medge undantag från kraven på innehåll i 

anmälan för vindkraft 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

8.2.8 27 §  Meddela föreläggande eller förbud i 

anmälningsärenden 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 
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 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

8.2.9 28 §  Besluta i ärenden angående avhjälpandeåtgärder 

med anledning av föroreningsskada 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

8.2.10 37 §  Besluta i ärende angående anmälan om 

upplagsplats för djurspillning inom område med 

detaljplan 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

8.2.11 38 §  Besluta i ärenden angående anmälan om att driva 

eller arrangera verksamhet. Besluta i ärende om 

tidpunkt för anmälan 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

 

 Miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

8.3.1 6 §  Bevilja anstånd för inlämnande av miljörapport 

 
Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och 

byggchef 

 

 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

   Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

         

8.4.1    Besluta i ärende om tillstånd eller 

anmälan 
Handläggare 

miljö och hälsa 

  Miljö och 

byggchef 
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   Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

8.4.2    Besluta om dispens från 

föreskrifterna 

Miljö och 

byggchef 

   

 

 Badvattenförordningen och badvattenföreskrifterna 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

8.5.1  Besluta om kontrollplan Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

 

 Förordningen om PCB 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

8.6.1 17b §  Besluta i ärenden om tidpunkt för sanering i 

samband med ombyggnader 
Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

8.6.2 18 § Besluta i ärenden angående anmälan om sanering Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

 

 Bekämpningsmedelsförordningen 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   
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 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

8.7.1 2:40 § Besluta i ärende om tillstånd för användning av 

kemiska bekämpningsmedel bl. a. på tomtmark 

vid flerbostadshus, gårdar vid skolor, förskolor 

inom skyddsområde för vattentäkt 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

8.7.2 2:41 Besluta i ärende vid anmälan om spridning av 

kemiska bekämpningsmedel på banvall, 

idrottsanläggning m.m. 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

 Förordning om fluorerade växthusgaser 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

8.8.1 14 § Besluta i ärende vid anmälan installation eller 

konvertering av utrustning som innehåller mer än 

14 ton koldioxid-ekvivalenter 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

8.8.2 15 §  Besluta i ärende om årsrapport Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

 

 Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

8.9.1 36 §  Besluta om undantag Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 
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 Naturvårdsverks föreskrifter om skydd mot mark och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

8.10.1 7.1 § Besluta i ärende om undantag i enskilda fall. Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

 

 Naturvårdsverks föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

8.11.1 24 § Besluta i ärende om undantag i enskilda fall. 

 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

 

 Naturvårdsverks föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

8.12.1 6:1 Besluta i ärende om tillstånd att sprida 

växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

 

 Naturvårdsverks föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   
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 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

8.13.1 4:2 Besluta i ärende om spridning på platser som 

allmänheten har tillgång till 

. 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

8.13.2 4:4  Besluta i ärenden om undantag Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

 

 Skogsstyrelsens föreskrifter om användning av växtskyddsmedel på skogsmark 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

8.14.1 7§  Besluta i ärende om anmälan att sprida 

växtskyddsmedel på skogsmark 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

 

 Avfallsförordningen 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

8.15.1 45 §  Besluta vid anmälan om kompostering, 

nedgrävning eller annat återvinnande eller 

bortskaffande av hushållsavfall på fastighet 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 
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 Renhållningsordningen 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

8.16.1  Besluta om dispens eller undantag från 

bestämmelserna i renhållningsordningen 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

 Deponering av avfall 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

8.17.1 15 a §  Besluta om undantag i enskilda fall från 

föreskrifter om gränsvärden 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

 

9  Lag om gaturenhållning och skyltning 

 Lag om gaturenhållning och skyltning 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

9.1.1 12 §  Besluta att meddela föreläggande och förbud Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 
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10 Lag om förnybara drivmedel 

 Lag om förnybara drivmedel 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

10.1.1 6 §  Besluta att meddela föreläggande och förbud Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

 

11 Livsmedelslagen 

 Livsmedelslagen 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

11.1.1 15-16 §§ Besluta att överlåta tillsyn till Statens 

Livsmedelsverk eller överta tillsyn från dem för 

viss anläggning 

Miljö och 

byggchef 

   

11.1.2 22 § Besluta att meddela föreläggande och förbud Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

11.1.3 23 §  Besluta om att förena föreläggande eller förbud 

med vite 

Miljö och 

byggchef 

   

11.1.4 24 § Besluta om att ta hand om en vara Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

11.1.5 24 § Besluta om att låta förstöra en vara på ägarens 

bekostnad 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 
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 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

11.1.6 25 § Beslut om åtgärder som behövs för att spåra 

smitta och undanröja risk för smittspridning 

efter underrättelse från smittskyddsläkaren om 

att smitta sprids eller misstänks spridas genom 

livsmedel 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

11.1.7 30 § Besluta om sanktionsavgift Miljö och 

byggchef 

   

11.1.8 33 § Besluta om att beslut ska gälla omedelbart även 

om det överklagas 

Miljö och 

byggchef 

   

 

 Livsmedelsförordningen 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

11.2.1 8 §  Besluta om skyldighet för person som sysslar 

med livsmedelshantering att genomgå 

läkarundersökning 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

11.2.2 23 § Besluta i ärenden om registrering eller 

godkännande 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

11.2.3 34 §  Besluta om ersättning för kommunens kostnader 

vid en åtgärd enligt 24 § livsmedelslagen. 
Miljö och 

byggchef 

   

11.2.4 39 § a-i Besluta om sanktionsavgift Miljö och 

byggchef 
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 Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

11.3.1 3-6 §§ Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av 

livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

11.3.2 13-14 §  Besluta om avgift för registrering. Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

11.3.3 10 § Besluta om sanktionsavgift Miljö och 

byggchef 

   

 Livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

11.4.1 12 § Besluta om fastställande av faroanalys och 

undersökningsprogram 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 
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12  Lag om foder och animaliska biprodukter 

 Lag om foder och animaliska biprodukter 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

12.1.1 23 §  Besluta att meddela föreläggande och förbud Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

12.1.2 24 §  Besluta att förena föreläggande eller förbud med 

vite 

Miljö och 

byggchef 

   

13 Förordningen (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- 

och foderlagstiftningen, m.m. 

 Kapitel 5 Avsnitt III. Åtgärder vid misstanke om bristande efterlevnad och bristande efterlevnad avseende djur och varor som 
förs in i unionen. 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

13.1.1 Art 65 pkt 1,2 och 3  Utföra offentliga kontroller för att bekräfta eller 

undanröja misstankar eller tveksamheter samt 

besluta om att omhänderta sändning i avvaktan 

på resultat från kontrollen 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

13.1.2 Art 65 pkt 4 Vid misstanke om bedrägligt förfarande eller 

dylikt besluta om att förstärka den offentliga 

kontrollen av sändningar av samma ursprung 

eller som har samma användningsområde 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 
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 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

13.1.3 Art 66 pkt 1,3 och 6 Beslut om omhändertagande av livsmedel som 

förs in i unionen som inte överensstämmer med 

art 1.2 och neka dem införsel i unionen samt 

besluta om att  

 

Begära av aktören att sändningen destrueras, 

sänds till en destination utanför unionen eller gör 

sändningen till föremål för särskild behandling 

eller hänför sändningen till andra ändamål än 

dem som den ursprungligen var avsedd för. 

 

Besluta om att en sändning hålls kvar eller 

återkallas och att den utan dröjsmål omhändertas 

om den inte visas upp för offentlig kontroll om 

det behövs enligt gällande bestämmelser. 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

13.1.4 Art  67 Om en vara utgör en risk för människors hälsa 

eller för miljön besluta om att omhänderta 

sändningen och begära att ansvarig aktör 

a) destruerar sändningen 

b) eller gör sändningen till föremål för särskild 

behandling enligt artikel 71.1 och 71.2. 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 
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 Avdelning VII. Kapitel I. Efterlevnadsåtgärder 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

13.2.1 Art. 138.2 c Besluta om att varor behandlas, märkning ändras 

eller att korrigerande information lämnas till 

konsumenterna.  

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

13.2.2 Art. 138:2 d Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor 

släpps ut på marknaden, förflyttas, förs in i 

unionen, exporteras eller om varor måste eller 

inte får återsändas till en avsändande 

medlemsstat.  

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

13.2.3 Art. 138:2 e  Besluta om att aktörer måste öka 

egenkontrollens frekvens.  

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

13.2.4 Art. 138:2 f Besluta om att aktören kommer att få ökad eller 

systematisk offentlig kontroll.  

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

13.2.5 Art 138:2 g Besluta om att varor dras tillbaka, återkallas, 

bortskaffas och destrueras, eller att varorna får 

användas för andra ändamål än dem som de 

ursprungligen var avsedda för 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

13.2.6 Art 138:2 h Besluta om att hela eller delar av berörd aktörs 

företag, eller dess anläggningar, installationer 

eller andra lokaler isoleras eller stängs under en 

lämplig tidsperiod.  

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

13.2.7 Art. 138:2 i Besluta om att hela eller delar av berörd aktörs 

verksamhet, inklusive eventuella webbplatser 

som aktören driver eller använder, läggs ner 

under en lämplig tidsperiod. 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

13.2.8 Art. 138:2 j  Beslut om att återkalla registreringen för berörd 

anläggning eller transportmedel tillfälligt eller 

slutgiltigt  

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 
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14  Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

 Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

14.1.1 17 § Besluta om de åtgärder mot fartyg eller 

luftfartyg som krävs för att skydda människors 

hälsa mot internationellt hot eller misstänkt 

internationellt hot mot människors hälsa. 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

14.1.2 22 §  Besluta om åtgärder i hamnen för utrotning av 

insekter, råttor och andra djur som vanligen är 

bärare av smittämnen som utgör en hälsorisk för 

människor samt åtgärder för att skydda hamnens 

anläggningar mot sådana djur. 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

14.1.3 24 § Utfärda intyg över åtgärd som vidtagits enligt § 

17 eller § 22. Utfärda intyg över att åtgärd enligt 

§ 17 inte har behövt vidtas. 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

 

15 Strålskyddslagen 

 Strålskyddslagen 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

15.1.1 31 § Begära upplysning eller handlingar som behövs 

för till-synen av solarier. 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 
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 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

15.1.2 32 § Meddela föreläggande eller förbud i ärenden 

som rör solarier 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

15.1.3 33 § Omhänderta tekniska anordningar eller 

anläggningar för att förebygga olovligt brukande 

av solarier. 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

15.1.4 34 §  Besluta om att förena föreläggande eller förbud 

med vite 

Miljö och 

byggchef 

   

 

16 Alkohollagen 

 Alkohollagen 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

16.1.1 8 kap 2 § Beslut om serveringstillstånd till allmänheten 

och till slutna sällskap 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

16.1.2 8 kap 4 §  Beslut om serveringstillstånd till 

cateringverksamhet 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

16.1.3 8 kap 5 § Beslut om serveringstillstånd på hotell med 

rumsserve-ring och minibar 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

16.1.4 8 kap 14 § Beslut om serveringstillstånd för servering i 

gemensamt serveringsutrymme 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

16.1.5 8 kap 2 o7 §§ Beslut om särskilt tillstånd för provsmakning 

vid till-verkningsställe 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

16.1.6 8 kap 2 o 6 §§ Beslut om särskilt tillstånd för provsmakning 

vid arrangemang 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 
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 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

16.1.7 8 kap 2 § 

o 9 kap 12 § 

Beslut om att låta konkursbo fortsätta 

serveringsrörelse 

Miljö och 

byggchef 

   

16.1.8 9 kap 17 § Beslut att meddela erinran Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

16.1.9 9 kap 17 §  Beslut att meddela varning Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

16.1.10 9 kap 18 § Beslut att återkalla serveringstillstånd som inte 

längre utnyttjas 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

16.1.11 9 kap 19 § Förbud mot försäljning av folköl Miljö och 

byggchef 

   

16.1.12 9 kap 19 § Besluta att meddela varning vid försäljning av 

folköl 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

 

17 Lag och Förordning om tobak och liknande produkter 

 Lag om tobak och liknande produkter 

 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

17.1.1 5 kap 3 § Besluta om tillstånd för försäljning av 

tobaksvaror 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

17.1.2 5 kap 15 § Besluta om anmälan om försäljning av 

elektroniska cigaretter 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 
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 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

17.1.3 7 kap 9 o 12 §§ 

 

Besluta om föreläggande eller förbud Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

17.1.4 7 kap 9 o 15 §§ 

 

Besluta att förena föreläggande eller förbud med 

vite 

Miljö och 

byggchef 

   

17.1.5 7 kap 11 o 13 §§ Besluta om varning istället för återkallelse. 

Besluta om tillfälligt förbud att sälja elektroniska 

cigaretter 

Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

17.1.6 7 kap 10 § 

 

Besluta att återkalla ett försäljningstillstånd Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 

 

 Förordning om Tobak och liknande produkter 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

17.2.1 4 kap 1 § Besluta om förlängning av handläggningstid Handläggare miljö 

och hälsa 

  Miljö och byggchef 
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18 Plan- och bygglagen 

 Plan- och bygglagen 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

18.1.1 5 kap 2 och 5 §§ Beslut om planbesked i de fall stöd för den 

avsedda åtgärden finns i en aktuell eller 

aktualitetsförklarad översiktsplan 

Miljö och 

byggchef 

   

18.1.2 5 kap 2 och 5 §§ Besluta om planbesked KSAU 

 

   

18.1.3 5 kap 4 § Beslut om överenskommelse med sökanden att 

planbesked får lämnas senare än inom fyra 

månader 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.4 5 kap 11 § Beslut om samråd för program eller förslag till 

detaljplan 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.5 5 kap 23 § Upprätta granskningsutlåtande Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

Miljö och byggchef 

18.1.6 9 kap 2 § Besluta om bygglov: Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.7 9 kap 2 § o 31 b§ Besluta om lov om den sökta åtgärden avviker 

från detalj-planen eller områdesbestämmelser, 

inom ramen för före-skrifter som anges i 9 kap. 

31 § respektive 9 kap 35 § andra stycket PBL 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.8 9 kap 8 § första stycket 

1 o 16 kap. 7 § samt 

PBF 6 kap. 1-2 §§ 

Besluta om bygglov för nybyggnad eller 

väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar, 

fasta cisterner samt murar och plank 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.9 9 kap 8 § första stycket 

1 o 16 kap. 7 § samt 

PBF 6 kap. 3-4 §§ 

Besluta om bygglov för uppsättande eller 

väsentlig änd-ring av skyltar eller 

ljusanordningar, 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 



 

45 
 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

18.1.10 9 kap 10 § Beslut om rivningslov Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.11 9 kap 11-13 §§ Besluta om marklov Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.12 9 kap 14 § Besluta om bygglov för åtgärder som inte kräver 

lov 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.13 9 kap 17 § Besluta om förhandsbesked Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.14 9 kap 19 § Besluta om villkorsbesked Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.15 9 kap 22 § Besluta om föreläggande om komplettering av 

ofullständiga ansökningshandlingar 

Handläggare  

Plan och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.16 9 kap 22 § Besluta avslå ansökan som trots föreläggande 

om komplettering är så ofullständig att den inte 

kan prövas i sak   

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.17 9 kap 27 § Besluta om att förlänga handläggningstiden med 

högst 10 veckor. 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.18 9 kap 28 § Besluta att ärendet inte kan avgöras pga. att det 

pågår planläggning 

Miljö och 

byggchef 

   

18.1.19 9 kap 31a-d § Förklara att avvikelsen från plan är liten 

och/eller förenlig med planens syfte 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.20 9 kap 33 o 33a §§ Beslut om tidsbegränsat bygglov Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.21 9 kap 36 § Beslut om villkorat lov i avvaktan på att plan 

eller områdesbestämmelser vinner laga kraft 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.22 9 kap 37 a § Beslut om villkorat lov med krav på att krav i 

detaljplan ska uppfyllas innan startbesked ges 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.23 10 kap 4 §  Besluta att byggnadsverk får tas i bruk utan att 

slutbesked lämnats 

Handläggare  

Plan och bygg 

  Miljö och byggchef 
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 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

18.1.24 10 kap 13 § Beslut att utse ny kontrollansvarig om en 

kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.25 10 kap 18 § Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs 

någon kontrollplan 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.26 10 kap 22 § första 

stycket 1 

Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 

14 § inte behövs något tekniskt samråd 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.27 10 kap 22 § första 

stycket 2 

Beslut att förelägga byggherren att ge in de 

ytterligare handlingar som behövs för 

prövningen av frågan om startbesked om det 

enligt 10 kap. 14 § PBL inte behövs något 

tekniskt samråd 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.28 10 kap 23-24 §§ 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 kontroll-ansvariga 

 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 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.29 10 kap 29 § Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller 

rivnings-åtgärderna eller för kontrollen 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.30 10 kap 34-37§§ Beslut om slutbesked respektive om 

interimistiskt slut-besked 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.31 11 kap 7 § Avge ingripandebesked Handläggare  

plan och bygg 

  Miljö och byggchef 
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 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

18.1.32 11 kap 17 § Besluta att förelägga den som vidtagit åtgärder 

utan lov att ansöka om lov 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.33 11 kap 18 § Besluta att förelägga ägaren att lämna 

synpunkter ang. förslag att uppdra åt sakkunnig 

att utreda behovet av underhållsåtgärder 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.34 11 kap 19 § Besluta att meddela föreläggande om åtgärd Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.35 11 kap 20 § Besluta att meddela föreläggande om rättelse Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.36 11 kap 21 § Besluta att meddela föreläggande om rivning Miljö och 

byggchef 

   

18.1.37 11 kap 24 § Besluta att meddela föreläggande om stängsel 

runt industribyggnader som inte används 

Miljö och 

byggchef 

   

18.1.38 11 kap 27 § Besluta om att på ägarens bekostnad  

 Upprätta ritningar mm för att kunna lämna 

bygglov om lovföreläggande enl. 17§ inte 

följts 

 Uppdra åt sakkunnig att utreda behovet av 

underhålls-åtgärder när yttrandetiden enl. 

18§ gått ut 

Miljö och 

byggchef 

   

18.1.39 11 kap 30-32 §§ Besluta om förbud mot fortsatt arbete eller 

åtgärd 

Miljö och 

byggchef 

   

18.1.40 11 kap 32 § Besluta om förbud för att olovlig åtgärd utförs 

på nytt 

Miljö och 

byggchef 

   

18.1.41 11 kap 33§ 1  Besluta om förbud mot användning av 

byggnadsverk om byggnadsverket har 

säkerhetsbrister 

Miljö och 

byggchef 

   

18.1.42 11 kap 33§ 2 Beslut om förbud mot användning av 

byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar 

för att ge slutbesked 

Miljö och 

byggchef 
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 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

18.1.43 11 kap 34 § Besluta att utse annan funktionskontrollant Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.44 11 kap 35 § Beslut att entlediga och, efter förslag av 

byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.1.45 11 kap 37 § Besluta att förena ett föreläggande eller förbud 

enl. 11 kap 30-32 §§ och 33§ 1 med vite 

Miljö och 

byggchef 

   

18.1.46 11 kap 38 § Besluta att ett föreläggande eller förbud ska 

gälla även om det överklagas 

Miljö och 

byggchef 

   

 

 Plan- och byggförordningen 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

18.2.1 6:10  § Besluta om föreläggande att komplettera 

handlingar 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.2.2 6:10 § Besluta att avvisa anmälan eller att avgöra 

anmälan på ofullständiga handlingar 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.2.3 8:6 §  Besluta om föreläggande ang. kontroll av 

motordrivna anordningar 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

 

  



 

49 
 

 Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motor-drivna anordningar 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

18.3.1 3 kap 16 § Beslut om längre besiktningsintervall Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

18.3.2 3 kap 17 § Beslut om anstånd med besiktning Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

 

 Boverkets föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

18.4.1 4 § Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

 

 Boverkets föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

18.5.1 3 §  Beslut att medge mindre avvikelse från 

föreskrifterna 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 
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 Boverkets byggregler 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

18.6.1 1:21 § Beslut att medge mindre avvikelse från 

föreskrifterna 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

 

 Lag om färdigställandeskydd 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

18.7.1 3 § Besluta om att färdigställandeskydd inte behövs Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

19 Fastighetsbildningslagen 

 Fastighetsbildningslagen 

 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

19.1.1 15 kap 7 § Godkänna beslut om förrättning, 

förrättningsbeslut eller gränsutmärkning 

 

Miljö och 

byggchef 
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20 Anläggningslagen 

 Anläggningslagen 

 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

20.1.1 21 § Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 

lantmäteri-myndigheten 

Miljö och 

byggchef 

   

20.1.2 30 § Godkännande av beslut eller åtgärd Miljö och 

byggchef 

   

 

21 Ledningsrättslagen 

 Ledningsrättslagen 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

21.1.1 28 § Godkännande av beslut eller åtgärd Miljö och 

byggchef 
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22 Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

 Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

22.1.1 5 §  Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom 

allmänheten avvisas från ett visst område som är 

av betydelse för friluftslivet 

Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

22.1.2 12 § Besluta om föreläggande och förbud Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 

22.1.3 12 § Besluta att förena föreläggande och förbud med 

vite 

Miljö och 

byggchef 

   

22.1.4 12 § Besluta att föreläggande och förbud ska gälla 

även om det överklaga 

Miljö och 

byggchef 

   

 

 Förordning med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

22.5 2 § Besluta om tillstånd Handläggare plan 

och bygg 

  Miljö och byggchef 
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23 Förordning om lägenhetsregister 

 Förordning om lägenhetsregister 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

23.1.1 10 och 11 §§  Fastställa belägenhetsadress och 

lägenhetsnummer 

Assistent 

Administration 

  Miljö och byggchef 

23.1.2 22 § Besluta om föreläggande mot fastighetsägare 

som inte fullgör sina skyldigheter 

Miljö och 

byggchef 

   

23.1.3 23 § Besluta att förena föreläggandet med vite Miljö och 

byggchef 

   

 

24 Trafikförordningen 

 Trafikförordningen 

   Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

         

24.1.1   10 kap  Besluta om lokala föreskrifter samt 

undantag som gäller kortare tid än 1 

år 

Handläggare 

Trafik 

 

  Chef tekniska 

avdelningen 

24.1.2   10 kap Besluta om lokala föreskrifter 

 

KASU    

24.1.3   13 kap 8 §  Besluta om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade 

Handläggare 

Parkering 

  Chef tekniska 

avdelningen 
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25 Generellt för samtliga aktuella lagstiftningar 

 Generellt för samtliga aktuella lagstiftningar 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

25.1.1  Besluta i ärenden för kommunstyrelsens politiker 

eller dess närstående samt kommundirektör och 

miljö- och byggchef 

KSAU    

25.1.2  Avge yttrande till andra myndigheter, 

verksamhetsutövare m.m. inom Miljö och byggs 

verksamhetsområde 

Handläggare inom 

det ämnesområde 

som berörs 

  Miljö och byggchef 

25.1.3  Föra talan vid domstolen och andra myndigheter Miljö- och 

byggchef 

Handläggare (den 

som har handlagt 

ärendet) 

   

25.1.4  Anmäla till åtalsprövning vid överträdelser av 

lagstiftning 

 Miljö och 

byggchef 

 Handläggare (den 

som har handlagt 

ärendet) 

25.1.5  Fastställa avgift i enskilda fall enligt av 

kommunfullmäktige antagen taxa 

Handläggare inom 

det ämnesområde 

som berörs 

  Miljö och byggchef 

25.1.6  Besluta om ändring/justering enligt kommunens 

taxor 

Miljö och 

byggchef 

   

25.1.7  Begäran om handräckning hos polis och 

kronofogde-myndigheten vid utövande av tjänst. 

Miljö och 

byggchef 

Handläggare inom 

det ämnesområde 

som berörs 
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 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

25.1.8  Besluta om att lämna klagomål utan åtgärd Handläggare inom 

det ämnesområde 

som berörs 

  Miljö och byggchef 

25.1.9  Avvisa ärenden som inte är kompletta Handläggare inom 

det ämnesområde 

som berörs 

  Miljö och byggchef 

 

26 Enligt förvaltningslagen 

 Enligt förvaltningslagen 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

26.1.1 12 § Beslut att avslå en framställning om att avgöra 

ett ärende 

Miljö och 

byggchef 

   

26.1.2 14 §  Beslut att begära att den som anlitar ombud ska 

medverka personligen vid handläggningen av ett 

ärende 

 

Beslut att ett ombud eller biträde som är 

olämpligt för sitt uppdrag inte längre får 

medverka i ärendet 

Miljö och 

byggchef 
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 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

26.1.3 15 §  Beslut att begära att ett ombud styrker sin 

behörighet genom en skriftlig eller muntlig 

fullmakt med det innehåll som framgår av 15 § 

första stycket FL  

 

Beslut att förelägga part eller ombud att styrka 

ombudets behörighet genom en fullmakt med det 

innehåll som framgår av 15 § första stycket FL 

Miljö och 

byggchef 

   

26.1.4 20 § Beslut att förelägga den enskilde att avhjälpa en 

brist i en framställning, om bristen medför att 

framställningen inte kan läggas till grund för en 

prövning i sak. 

 

Beslut att avvisa en framställning som är så 

ofullständig eller oklar att den inte kan tas upp 

till prövning 

Handläggare inom 

det ämnesområde 

som berörs 

  Miljö och byggchef 

26.1.5 21 §  Beslut att begära att en handling bekräftas av 

avsändaren 

Handläggare inom 

det ämnesområde 

som berörs 

  Miljö och byggchef 

26.1.6 36 § Rättelse av skrivfel och liknande i beslut som 

inte har delegerats 

Nämndsekreterare 

 

  Miljö och byggchef 

26.1.7 37-39 §§ Rättelse/omprövning av delegationsbeslut 

 

Beslutande   Miljö och byggchef 

26.1.8 42 §  Besluta att överklaga beslut och domar när 

styrelsen inte sammanträder    

Miljö och 

byggchef 

   

26.1.9 45 § Avvisning av överklaganden som kommit in för 

sent 

Handläggare 

Assistent 

  Miljö och byggchef 
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27 Delgivningslagen 

 Delgivningslagen 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

27.1.1 47 § Besluta att delgivning av beslut skall ske genom  

kungörelse 

Miljö och 

byggchef 

   

 

28 Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Börjar gälla den dag lagen träder i kraft. 

 Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

 Laghänvisning  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning   

 

       

28.1.1 7 § Förelägga om de åtgärder som behövs för att 

lagen och anslutande föreskrifter ska följas. 

Handläggare miljö 

och hälsa 

 

  Miljö och byggchef 

 

28.1.2 7 § Besluta om förbud mot öppethållande 

 

    

28.1.3 8 § Besluta att förena föreläggandet och förbud med 

vite 

Miljö och 

byggchef 

   

 


