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1. INLEDNING 
1.1 Om delegation och anmälan av delegationsbeslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. I praktiken är det inte 
genomförbart för samhällsbyggnadsnämnden att besluta i alla olika ärenden som förekommer 
inom dess ansvarsområde. Syftet med delegation är att avlasta nämnden från visst 
beslutsfattande och att genom delegering av beslutsrätt effektivisera den kommunala förvalt-
ningen. 
 
Delegationsordningen utgör ett levande styrdokument och behöver därför fortlöpande utvär-
deras och anpassas vid behov, såväl efter lokala hänsyn som efter förändrad eller ny lagstift-
ning. En delegationsordning gör inte anspråk på att redovisa samtliga beslut som samhälls-
byggnadsnämnden kan eller behöver fatta. Detta innebär att när en beslutssituation uppkom-
mer som inte finns upptagen i delegationsordningen ska beslutet fattas av samhällsbyggnads-
nämnden. 
 
Enligt 6 kapitlet 37 och 7 kapitlet 5 § kommunallagen (KL) kan nämnden låta ett utskott, en 
ledamot, ersättare eller en anställd fatta beslut för nämndens räkning via delegation. Alla dele-
gationsbeslut ska enligt huvudregeln anmälas till nämnden. Det finns dock enligt kommunal-
lagen möjlighet för en nämnd att besluta i vilken utsträckning beslut av ett utskott, en leda-
mot, ersättare eller en anställd ska anmälas. Beslut som inte anmäls ska protokollföras sär-
skilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kapitlet KL.  
 
Varje delegationsbeslut ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden enligt följande: 
1. vid varje nämndsammanträde redovisas sammanställning av alla delegationsbeslut som fat-

tats under föregående månad 
2. beredningsutskottets delegationsbeslut redovisas fortlöpande via protokoll 
 
Om en nämnd med stöd av 7 kapitlet 5 § kommunallagen uppdrar åt en förvaltningschef inom 
nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden enligt 7 kapitlet 6 § KL överlåta åt 
förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att fatta beslutet, 
så kallad vidaredelegation. Sistnämnda delegat kan å sin sida inte delegera frågan vidare. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden får enligt 6 kapitlet 39 § KL uppdra åt ordföranden, eller en an-
nan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska alltid anmälas vid 
nästa sammanträde.  

1.2 Beslut som inte kan delegeras 
Det finns ärendeslag där beslutanderätten enligt 6 kapitlet 38 § kommunallagen (KL) inte får 
delegeras: 
- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
- Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut 

av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet el-

ler annars av större vikt, 
- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, och 
- Ärenden som enligt lag eller författning inte får delegeras 
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1.3 Skillnaden mellan delegering av beslut och verkställighet  
Kommunallagen skiljer mellan beslut som kan delegeras och verkställande beslut/åtgärder. 
Gränsdragningen mellan beslut och verkställighetsåtgärder är inte helt klar, men följande 
skillnader kan noteras.  
 
Då beslutet kan delegeras inträder delegaten i nämndens ställe.  
- Dessa beslut styrs av och kan som regel överklagas genom speciallagstiftning, förvaltnings-

besvär eller laglighetsprövning.  
- Det föreligger ett utrymme för överväganden och bedömningar.   
 
När fråga är om ren verkställighet saknas som regel utrymme för olika beslutsalternativ eller 
valmöjligheter och kan beskrivas som faktiskt handlande.  
- Att avgöra om jäv föreligger och därmed vilken nämnd som ska hantera ärendet. 
- Det kan vara åtgärder som normalt finns inom tjänstemannens område som att bedriva till-

syn, skriva och skicka inspektionsrapport, lämna information, ge service och bedriva rådgiv-
ning samt att begära upplysningar. 

- Det kan handla om beslut av ren rutinmässig karaktär där det saknas utrymme för beslutsal-
ternativ eller valmöjligheter och som kan hänföras till tidigare fattade beslut som exempelvis 
avgiftsdebitering enligt fastställd taxa. 

1.4 Attesträtt 
Beslutanderätt på delegation ska inte förväxlas med attesträtt. Attest innebär kontroll av eko-
nomiska transaktioner och attesträtt är en behörighet att belasta viss verksamhet med kostna-
der eller utgifter, vilket inte regleras i delegationsordningen utan i kommunens regler för at-
test. Dock regleras upphandlingsnivåer för respektive chef under rubriken ”Upphandling”. 

1.5 Undertecknande av handlingar 
Avtal och andra handlingar som kräver signatur och upprättas med anledning av delegations-
beslut signeras av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den 
som utsetts därtill, i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens bestämmelser. 

1.6 Jäv och delegerad beslutanderätt 
Jäv ska i vanlig ordning beaktas vid beslut som fattas på delegation. Det ankommer på den en-
skilde delegaten att beakta sin opartiskhet och uppge om det finns omständigheter som kan 
antas utgöra jäv mot denne i det enskilda beslutet. Föreligger en jävssituation ska annan dele-
gat eller samhällsbyggnadsnämnden som delegerat beslutanderätten fatta beslutet. 

1.7 Delegat och organisation  
Laholms kommuns tjänstemannaorganisation är organiserad utifrån följande nivåer inom så-
väl kommunstyrelse som nämnd: 
Förvaltningschef Chef för den förvaltning som delegationen avser 
Verksamhetschef Chef för den verksamhet som delegationen avser  
Enhetschef Chef för den enhet som ansvarar för ärendet som delegationen av-

ser  
Handläggare Tjänsteman som handlägger ärenden som delegationen avser   
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Organisation chefsnivåer inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Verksamhetschef för Samhällsutveckling, Samhällsservice, Räddningstjänst 
Enhetschef för Byggnadsenheten, Miljöenheten, Plan- och exploateringsenheten, 

Driftenheten, Måltidsenheten, Transport och fordonsenheten, 
Avfallsenheten, Staben  

 
Delegater inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott (SBN BU) 
Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsutvecklingschef, Samhällsservicechef, Räddningschef 
 
Enhetschef för byggnadsenheten, Miljöchef, Enhetschef för plan- och exploateringsenheten, 
Enhetschef för driftenheten, Enhetschef för måltidsenheten, Enhetschef för transport och 
fordonsenheten, Enhetschef för avfallenheten och Stabschef. 
 
Övriga: 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Alkohol- och tobakshandläggare, Bygglovshandläggare, 
Bygglovsassistent, Handläggare för bostadsanpassningsbidrag, Mätningsingenjör, Kart- och 
mätningsingenjör, Samhällsvägledare, Trafikingenjör, Översiktsplanerare, Arbetsledare 
driftenheten, Stadsträdgårdsmästare, Projektledare, Avfallstrateg, Avfallsingenjör, 
Assistenterna för renhållningsavgifter och avfallsfrågor, Kostområdeschef, Brandingenjör, 
Chef i beredskap, Skorstensfejarmästare hos av kommunen anlitad entreprenör för 
brandskyddskontroll, Personuppgiftssamordnare, Nämndsekreterare, Registrator, 
Administratör, Kommunjurist, Ekonomiassistent. 
 

1.8 Behörighetsfördelning inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde 
Beslutanderätten innehas av tjänstemannadelegaterna enskilt var för sig i de fall flera delega-
ter innehar samma typ av delegerad beslutanderätt. 

Vid förfall för tjänstemannadelegat kan i samtliga delegerade ärendetyper närmast överordnad 
chef träda in som ersättare och fatta beslut. 

Vid förfall för nämndens ordförande träder nämndens förste och andre vice ordförande in som 
ersättare i nu angiven ordning. 
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2. FÖRKORTNINGAR  
I denna delegationsordning används följande förkortningar:  
AB - Allmänna bestämmelser 
AF Avfallsförordningen 2020:614 
AFL Föreskrifter om avfallshantering i Laholms kommun 
AL Alkohollagen (2010:1622)  
AML - Arbetsmiljölagen 
BBR Boverkets byggregler 
Bilskrotsförordning (2007:186) 
BU – Beredningsutskott 
DF Delgivningsförordningen (2011:154)  
DL Delgivningslagen (2010:1932)  
EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande 
av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung  
EG 854/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande 
av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda 
att användas som livsmedel  
F 2017/625 Art 138 
Art. 79 2 c och art. 83 p 1 2017/625 
FAM Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador  
FAOKF Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter  
FAOKL Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter  
FAPT Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken  
FFAB Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter  
FL Förvaltningslagen (2017:900) 
FMH Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
FMKB Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar  
FMSA Förordningen 2012:259 om miljösanktionsavgifter  
FOS Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.  
FVV Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.  
Förordning 2006:812 om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från tredje land 
Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter  
KL Kommunallag (2017:725) 
LBE Lag om brandfarliga och explosiva varor  
LF Livsmedelsförordningen (2006:813) 
LFAB Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 
LGS Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
LIVSFS 2009:5 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien, i lydelse enligt 
LIVSFS 2009:5  
LIVSFS (2022:12) Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
LL Livsmedelslagen (2006:804) 
LMF Livsmedelsförordningen (2006:813)  
LOK Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Laholms kommun 
LSO Lag om skydd mot olyckor  
LTLP Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
LTNP Lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) 
MB Miljöbalken (1998:808)  
MTF Miljötillsynsförordningen (2011:13)  
NFS 2015:2 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 
NFS 2017:5 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 
vätskor  
Ordningslag (1993:1617) 
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)  
PBF Plan- och byggförordningen 
PBL Plan- och bygglagen 
SSF Strålskyddsförordningen (2018:506)  
SSL Strålskyddslagen (2018:396)  
SSMFS 2012:15 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar 
SJVFS 2015:21 Föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring 
TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
Viteslagen = Lag (1985:206) om viten 
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3. Delegerade beslut inom samhällsbyggnadsnämndens ansvars-
område 
3.1 Byggnadsenheten 
 

Gemensamma bestämmelser för delegering 

 

Delegeringen innefattar: 

att om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig, fö-
relägga sökande att komplettera ansökan inom viss tid Om ansökan inte kompletteras kan den 
komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick enligt 9 kapitlet 21, 22 §§ första stycket 
plan- och bygglagen (PBL).  

 

att avvisa ansökan om trots föreläggande enligt 9 kapitlet 22 § första stycket PBL är så ofull-
ständig att den inte kan prövas i sak.  

 

att besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestäm-
melser, inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kapitlet 31 b § respektive 9 kapitlet 35 § 
andra stycket PBL. 

 

Delegeringen innefattar inte befogenhet att avslå en framställning eller ansökan, om inte annat 
uttryckligen anges i denna delegeringsordning. Delegeringen ger inte heller rätt att avgöra 
ärende som är av stor vikt eller principiell betydelse, med undantag för befogenheten för ord-
föranden att besluta i brådskande ärenden. 
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3.1 Byggnadsenheten och Plan- och exploateringsenheten 
3.1 Plan- och bygglag (PBL) 

 
Lagrum Beslutande 

3.1.1 Besluta att granska om program och förslag till detalj-
plan. 
 

5 kap. 11 § Beredningsutskottet 

3.1.1.1 Begäran om planeringsbesked  
 
 

5 kap. 10 a § Enhetschef för plan- och 
exploateringsenheten 

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

  

3.1.2.1 Nybyggnad av byggnad utanför område med detaljplan 
och inom område med detaljplan inom ramen för de vill-
kor som bestämts i bindande förhandsbesked. 
 

9 kap. 2 § första 
stycket 1 och 2  
 

Enhetschef för byggnads-
enheten, Bygglovshand-
läggare, Planarkitekt 

3.1.2.2 Nybyggnad av byggnad utanför område med detaljplan 
omfattar ej nyetablering inom mark som inte sedan tidi-
gare är ianspråktagen. 
 

9 kap. 2 § första 
stycket 1 o 2 

Enhetschef för byggnads-
enheten, Bygglovshand-
läggare 

3.1.2.3 Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan samt änd-
ring av gällande bygglov inom ramen för tidigare medgi-
ven bruttoarea/byggnadsarea eller medgiven avvikelse 
från detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 

9 kap. 2 § första 
stycket 1 o 2 
 

Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 

3.1.2.4 Tillbyggnad och nybyggnad av komplementbyggnad ut-
anför område med detaljplan 
 

9 kap 8 § första 
stycket 2 
 

Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 
 

3.1.2.5 Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för vä-
sentligen annat ändamål än det som byggnaden senast 
använts för eller enligt senast beviljade bygglov har an-
passats till utan att den avsedda användningen kommit 
till stånd 
 

9 kap. 2 § första 
stycket 3 a 
 

Enhetschef för byggnads-
enheten  
Bygglovshandläggare 

3.1.2.6 Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterli-
gare lokal för handel, hantverk eller industri 
 

9 kap. 2 § första 
stycket 3 b 
 

Enhetschef för byggnads-
enheten, Bygglovshand-
läggare 
 

3.1.2.7 Nybyggnad eller väsentlig ändring av anläggningar som 
anges i 6 kap. 1 § PBF första stycket 1-4 och 7-10 
 

9 kap 8 § första 
stycket 1 i 6 kap 
1 § PBF första 
stycket 
 

Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 

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

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

Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 

3.1.2.9 Ärende om att i område av värdefull miljö underhålla ett 
byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som avses i 8 
kap. 13 § i den utsträckning som framgår av detaljplan 
eller områdesbestämmelser 
 

9 kap. 8 § första 
stycket 2 b 
 

Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 

3.1.2.10 Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter 
som anges i 9 kap. 34 § PBL, dock inte rivning av bygg-
nad som ur historisk, kulturhistorisk, miljö-mässig eller 
konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning som 
kräver beslut enligt annan författning 

9 kap. 10 § Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 
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3.1.2.11 Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 
kap. 35 § PBL 
 

9 kap. 11-13 §§ Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 
 

3.1.2.12 Bygglov för åtgärder som inte kräver lov 9 kap. 14 § Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 
 

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

9 kap. 19 § Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 
 

3.1.2.14 Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om 
lov eller förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ur-
sprungliga tio veckorna 
 

9 kap. 27 § Enhetschef för byggnads-
enheten, Bygglovshand-
läggare, Planarkitekt  

3.1.2.15 Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för före-
skrifterna i 9 kap. 33 § PBL i de fall åtgärden har ringa 
påverkan på omgivningen 
 

9 kap. 33 § Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 

3.1.2.16 Beslut att avslå ansökan om bygglov, rivningslov och 
marklov 
 

9 kap. Beredningsutskott 
 

3.1.3 10 kap. PBL m.m. 
Anmälan, genomförandet av åtgärder m.m. 
 

Lagrum Beslutande 

3.1.3.1 Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd 
enligt 6 kap. 5 § PBF är ofullständig, förelägga sökan-
den att komplettera anmälan inom viss tid. Om anmälan 
inte kompletteras kan den komma att avvisas eller att av-
göras i befintligt skick. 
 

 Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 

3.1.3.2 Delegeringen innefattar rätt att avvisa en ansökan som 
trots föreläggande enligt 9 kap. 22 § första stycket PBL 
är så ofullständig att den inte kan prövas i sak 
 

9 kap. 22 § 
andra stycke 

Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 

3.1.3.3. Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbe-
sked lämnats 
 

10 kap. 4 §  Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 
 

3.1.3.4 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansva-
rig har lämnat sitt uppdrag 
 

10 kap. 13 § Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 
 

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

10 kap. 22 § 
första stycket 1 

Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 
Beredningsutskott 
 

3.1.3.6 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 
 

10 kap. 22 § 
första stycket 2 

Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 
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3.1.3.7 Besluta 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 kontrollan-
svariga 
 - bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åt-
gärden 
 - bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstak-
ning som behövs 
 - bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut 
om slutbesked och ge de upplysningar om krav enligt 
annan lagstiftning som behövs 
 

10 kap. 23-24 
§§ 

Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 
Beredningsutskott 
 

3.1.3.8 Beslut om att neka startbesked 10 kap 3 §, 23 § 
PBL, 6 kap 5 § 
PBF 
 

Beredningsutskott 

3.1.3.9 Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök-/besikt-
ning inom ramen för nämndens tillsynsarbete som in-
nefattar för byggherren bindande föreskrift.  
 

10 kap. 27 § och 
11 kap. 8 § 

Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 

3.1.3.10 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon 
kontrollplan 
 

10 kap. 18 § Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 
 

3.1.3.11 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller riv-
ningsåtgärderna eller för kontrollen 
 

10 kap. 29 § Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 
 

3.1.3.12 Beslut om slutbesked respektive om interimistiska slut-
besked enligt föreskrifterna i 10 kap. 34-37 §§ PBL  
 

10 kap. 34-37 
§§  

Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 
 

 Delegeringen innefattar rätt att besluta om lov även om 
den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller områ-
desbestämmelser, inom ramen för de föreskrifter som 
anges i 9 kap. 31 b och c § respektive 9 kap. 35 § andra 
stycket PBL 
 

  

3.1.4 11 kap. PBL 
 

Lagrum Beslutande 

3.1.4.1 Avge ingripandebesked inom ramen för före-skrifterna 
i 11 kap. 7 § PBL 
 

11 kap. 7 § Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 
 

3.1.4.2 Besluta om lovföreläggande, dock utan vite 11 kap. 17 § 
PBL 

Bygglovhandläggare 
Enhetschef för byggnads-
enheten 
 

3.1.4.3 Beslut att av polismyndighet begära det biträde som 
behövs för tillträde enligt 11 kap 8 §  
 

11 kap .9 § Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 
 

3.1.4.4 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd 
 

11 kap. 30-32 
§§ 

Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 
 

3.1.4.5 Besluta om föreläggande om underhållsutredning, utan 
vite  

11 kap. 18 § 
PBL 

Bygglovhandläggare 
Enhetschef för byggnads-
enheten 
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3.1.4.6 Beslut om åtgärdsföreläggande, utan vite  11 kap. 19 § 
PBL 

Bygglovhandläggare 
Enhetschef för byggnads-
enheten 
 

3.1.4.7 Beslut om rättelseföreläggande, även föreläggande som 
förenas med förbud mot att åter utföra bygglovspliktig 
åtgärd, utan vite  

11 kap. 20 § 
PBL 
11 kap. 32 a § 
PBL 

Bygglovhandläggare 
Enhetschef för byggnads-
enheten 

3.1.4.8 Beslut om rivningsföreläggande, utan vite  11 kap. 21 § 
PBL 

Bygglovhandläggare 
Enhetschef för byggnads-
enheten 
 

3.1.4.9 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om 
byggnadsverket har säkerhetsbrister 
 

11 kap. 33 § 1 Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 
 

3.1.5 12 kap. PBL 
 

Lagrum Beslutande 

3.1.5.1 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämp-
ning av kommunens plan- och bygglovtaxa 

12 kap. 8-11 §§ 
och kommunens 
plan- och bygg-
lovtaxa 
 

Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 
Enhetschef för plan- och 
exploateringsenheten 
 

3.1.6 Plan- och byggförordningen m.m. 
 

Lagrum Beslutande 

3.1.6.1 Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motor-
drivna anordningar 
 

8 kap. 6 § och 5 
kap. 9 § 

Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 
 

3.1.6.2 Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 16 § 
Beslut om anstånd med besiktning 3 kap. 17 § 

Boverkets före-
skrifter och all-
männa råd BFS 
2011:12 H 12 
med ändringar 
omtryckt i BFS 
2012:11 H 14 
om hissar och 
vissa andra mo-
tordrivna anord-
ningar. 
 

Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 

3.1.6.3 Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom 
ramen för föreskrifterna i 4 §  

Boverkets före-
skrifter och all-
männa råd om 
funktionskon-
troll m.m. 
BFS 2011:16 
OVK 1, 4 § 
 

Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 
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3.1.7 Boverkets byggregler BBR 
 

Lagrum Beslutande 

3.1.7.1 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om 
det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan 
bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon av-
sevärd olägenhet från annan synpunkt 
 

BBR 1:21 Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 

3.1.8 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämp-
ning av europeiska konstruktionsstandarder (euroko-
der) BFS 2011:10 EKS 8 
 

Lagrum Beslutande 

3.1.8.1 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om 
det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan 
antas bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns nå-
gon avsevärd olägenhet från annan synpunkt 
 

3 § Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 

 

3.1.9 Lag (2006:378) om lägenhetsregister  Lagrum Beslutande 
3.1.9.1 Besluta i ärenden om fastställande av belägenhets adres-

ser  
10 § Mätningsingenjör 

Kart- och mätningsingen-
jör 
 

3.1.9.2 Besluta i ärenden om fastställande av lägenhetsnummer 
om det finns mer än en bostadslägenhet med samma be-
lägenhetsadress  

11 § Mätningsingenjör 
Kart- och mätningsingen-
jör 

 

3.1.10 Fastighetsbildningslag (1970:988) Lagrum Beslutande 
3.1.10.1. Företräda samhällsbyggnadsnämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten 
4 kap. 25 § Beredningsutskott 

3.1.10.2. Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller 
gränsutsättning 
 

15 kap. 11 § Ordföranden 

3.1.10.3. Yttrande till lantmäterimyndigheten om fastighetsre-
glering som berör strandskydd  

3 kap. 2 §  Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör 

 

3.1.11 Anläggningslag (1973:1149) Lagrum Beslutande 
3.1.11.1. Företräda samhällsbyggnadsnämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten 
21 § Ordföranden 

31.1.11.2 Godkännande av beslut eller åtgärd 30 § Ordföranden 
 

3.1.12 Ledningsrättslag (1973:1144) Lagrum Beslutande 
3.1.12.1. Företräda samhällsbyggnadsnämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten 
19 § Ordföranden 

3.1.12.2. Godkännande av beslut  28 §  Ordföranden 
 

3.1.13 Lag (2014:227) om färdigställandeskydd Lagrum Beslutande 
3.1.13.1 Prövning av behov och beslut i frågan om färdigstäl-

landeskydd behövs eller inte vid nybyggnad av småhus 
som inte ska användas för permanent bruk 
 

3 § första 
stycket andra 
meningen 
 

Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 

3.1.13.2 Prövning av behov och beslut i frågan om färdigstäl-
landeskydd behövs eller inte vid tillbyggnad m.m. 

3 § första 
stycket första 
meningen 

Enhetschef för byggnads-
enheten 
Bygglovshandläggare 
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Bostadsanpassning 

3.1.14 Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 
(BAB) 
 

Lagrum Beslutande 

3.1.14.1. Beslut om bostadsanpassningsbidrag med mera 3 – 20 § Lag 
(2018:222) om 
bostadsanpass-
ningsbidrag 
 

Handläggare för bostads-
anpassningsbidrag, 
Bygglovhandläggare 

3.1.14.2. Beslut om återbetalning av erhållit bidrag 21 § Lag 
(2018:222) om 
bostadsanpass-
ningsbidrag  
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3.2 Miljöenheten 
3.2 Miljöbalkens område 

 
Lagrum Beslutande 

3.2.1 Allmänna hänsynsregler m.m. 2 kap. MB 
 

  

3.2.1.1 Besluta i tillsynsärenden gällande tillämpningen av de 
allmänna hänsynsreglerna 

2 kap. 2-9 §§, 
26 kap. MB 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

3.2.2 Miljökonsekvensbeskrivning och annat beslutsun-
derlag, 6 kap. MB 
 

  

3.2.2.1 Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i sam-
rådsskedet om miljökonsekvensbeskrivning 

6 kap. 4 § MB Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör 
 

3.2.2.2 Avge yttrande till länsstyrelsen med anledning av utö-
kat samråd om betydande miljöpåverkan 

6 kap. 5 § MB Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

3.2.2.3 Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som 
inte kungörs tillsammans med ansökan i ett mål eller 
ärende 
 

6 kap. 8 § MB, 
12 § FMKB 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.2.4 Avge yttrande om MBK i samband med att MKB för 
plan eller program upprättas eller med anledning av att 
MKB för plan eller program upprättas 
 

6 kap. 12-14 §§ 
MB och 8 § 
FMKB 

Miljöchef,  
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.3 Skydd av områden, 7 kap. MB (Naturvård) 
 

Lagrum Beslutande 

3.2.3.1 Besluta i ärenden om tillstånd enligt föreskrifter i vat-
tenskyddsföreskrifter som kommunen har meddelat el-
ler om dispens från sådana vattenskyddsföreskrifter, 
om det finns särskilda skäl för det. 
 

 Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.3.2  Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) från vat-
tenskyddsföreskrifter som länsstyrelsen har meddelat i 
den mån länsstyrelsen överlåtit sådan beslutanderätt på 
nämnden 
 

7 kap. 22 § 
tredje stycket 
första meningen 
MB 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.3.3 Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom vatten-
skyddsområde som länsstyrelsen överlåtit på kommu-
nen 

7 kap. 22 § 
tredje stycket 
andra meningen 
MB 
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.3.4 Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur- el-
ler växtart över vilka kommunen har tillsyn enligt 7 
kap. MB 
 

2 kap. 9 § MTF Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.3.5 Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av fö-
reskrifter som gäller för områden som omfattas av 
skydd enligt 7 kap. miljöbalken 
 

7 kap. Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.3.6 Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av fö-
reskrifter som gäller enligt 8 kap. miljöbalken 
 

8 kap. Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

3.2.3.7 Besluta i tillsynsärende angående skötsel av jordbruks-
mark enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken 
 

7, 8 och 12 kap. Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
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3.2.3.8 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens 
från strandskyddsbestämmelserna och upphävande av 
strandskydd. 
 

 Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.3.9 Besluta att medge dispens från strandskyddsregler. De-
legationen omfattar inte avslag.  
 

7 kap 18b miljö-
balken 
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

3.2.3.10 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende angående dis-
pens från andra föreskrifter om områdesskydd 
 

 Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

3.2.4 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. 
 

Lagrum Beslutande 

3.2.4.1  Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och miljö-
domstol i den s.k. kompletteringsremissen eller sam-
rådshandlingar vid prövning av ansökan om miljöfarlig 
verksamhet. Även beslut om att inte lämna yttrande. 
 

19 kap. 4 § MB, 
9 § FMH, re-
spektive 22 kap. 
4 och 10 §§ MB  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.4.2 Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av fö-
reskrifter som gäller enligt 8 kap. miljöbalken 
 

13 § första 
stycket 1 FMH  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

3.2.4.3 Besluta i tillsynsärende angående skötsel av jordbruks-
mark.  

7, 8 och 12 kap. 
MB 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör 
 

3.2.4.4 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende angående dis-
pens från andra föreskrifter om områdesskydd 

19 kap. 5 § 
punkt och 22 
kap. 28 § MB  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör 

3.2.4.5 Avge yttrande till skogsvårdsstyrelsen i ärende om dis-
pens från föreskrifter om biotopskydd. 

13 § andra 
stycket FMH  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

3.2.4.6 Besluta i ärende om att inrätta en 
värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark, 
ytvatten eller grundvatten  
 

17 § första 
stycket första 
meningen FMH  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.4.7 Besluta i ärende om att inrätta avloppsanordning med 
ansluten vattentoalett 

13 § första 
stycket 1 FMH 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

3.2.4.8 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett 
till befintlig avloppsanläggning 

13 § första 
stycket 2 FMH 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

3.2.4.9 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avlopps-
anordning än sådan till vilken vattentoalett är ansluten 
inom de delar av kommunen där tillstånd krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter 
 

13 § fjärde 
stycket FMH 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör 

3.2.4.10 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan av-
loppsanordning än som kräver tillstånd 

§ 13 andra 
stycket FMH 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
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3.2.4.11 Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådana av-
loppsanordningar som avses i 13 § FMH 

14 § FMH Miljöchef, Miljö- och häl-
soskyddsinspektör  
 

3.2.4.12 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att in-
rätta eller använda en luftvärmepump där tillstånd eller 
anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter  
 

9 kap. 12 § MB, 
40 § första 
stycket 10 
FMH, lokala fö-
reskrifter för att 
skydda männi-
skors hälsa och 
miljön  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.4.13 Besluta om åtgärder mot skadedjur § 34 FMH 
MB 9 kap. 9 § 

Miljöchef, Miljö- och häl-
soskyddsinspektör 
  

3.2.4.14 Besluta i ärende om tillstånd om att inrätta anläggning 
för ny grundvattentäkt eller i ärende om anmälan av så-
dana anläggningar som redan finns där tillstånd respek-
tive anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrif-
ter  

9 kap. 10 § MB, 
lokala före-
skriftter för att 
skydda männi-
skors hälsa och 
miljön  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

3.2.4.15 Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom område med detalj-
plan eller, om kommunen så föreskrivit, annat tätbe-
byggt område  
 

37 § FMH, lo-
kala föreskrifter 
för att skydda 
människors 
hälsa och miljön  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

3.2.4.16 Besluta i ärende om anmälan om att driva eller arran-
gera verksamhet enligt 38 § FMH  
 

38 § FMH  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

3.2.4.17 Besluta i ärende om tillstånd att hålla djur inom område 
med detaljplan eller områdesbestämmelser där tillstånd 
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter  
 

39 § FMH, lo-
kala föreskrifter 
för att skydda 
människors 
hälsa och miljön  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

3.2.4.18 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att in-
rätta annan toalett än vattentoalett där tillstånd eller an-
mälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter  
 

40 § första 
stycket 3 FMH, 
lokala föreskrif-
ter för att 
skydda männi-
skors hälsa och 
miljön  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

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

9 kap. 12 § MB, 
40 § första 
stycket 2 FMH, 
lokala före-
skrifter för att 
skydda männi-
skors hälsa och 
miljön  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
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3.2.4.20 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att ordna 
ett upplag inom vissa områden för att skydda ytvatten-
täkter och enskilda grundvattentäkter där tillstånd eller 
anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter  
 

9 kap. 12 § MB, 
40 § första 
stycket 5 FMH, 
lokala före-
skrifter för att 
skydda männi-
skors hälsa och 
miljön  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

3.2.4.21 Besluta om villkor av mindre betydelse som mark- och 
miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet överlåtit åt tillsynsmyndigheten 
att fastställa 
 

22 kap. 25 § 
tredje stycket 
MB 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

3.2.4.22 Besluta om dispens från vad som gäller enligt kommu-
nens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön, om det är uppenbart att risk för olägenheter 
från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger  
 

Lokala före-
skrifter för att 
skydda männi-
skors hälsa och 
miljön  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.4.23 Besluta i tillsynsärenden angående 
1. miljöfarlig verksamhet som i miljöprövningsför-

ordningen har beteckningen B eller C 
2. miljöfarlig verksamhet i övrigt 

 

26 kap. 9 § MB Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.4.24 
 
 

Besluta i övriga ärende om tillsyn av hälsoskydd 
 

§ § 33, 35, 45 
FMH 
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

3.2.4.25 
 

Besluta i tillsynsärende om olägenhet för människors 
hälsa och miljön 

 9 kap. § 3 MB Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

3.2.4.26 
 

Besluta om att omedelbart vidta åtgärder för att undan-
röja risken för smittspridning förstöra föremål, låta av-
liva sällskapsdjur 

9 kap. § 15 MB Ordförande i samhälls-
byggnadsnämnden 
Miljöchef  
 

3.2.5 Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. 
MB 
 

Lagrum Beslutande 

3.2.5.1 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av för-
oreningsskada  
 

26 kap. 9 § MB Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

3.2.5.2 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av all-
varlig miljöskada  
 

3 kap. 31 § 2-3 
MTF, 10 kap. 
14 § MB, 18-21 
§§ FAM  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.5.3 Besluta i anmälningsärende om avhjälpande åtgärd 
med anledning av en föroreningsskada, när åtgärden 
kan medföra ökad risk för spridning eller exponering 
av föroreningarna  
 

28 § FMH  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.6 Vattenverksamhet, 11 kap. MB 
 

Lagrum Beslutande 

3.2.6.1 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av vat-
tenverksamhet eller till länsstyrelsen eller mark- och 
miljödomstol i ärende om tillstånd för markavvattning. 
Även beslut om att inte lämna yttrande. 
 

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

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör 
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3.2.7 Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap MB 
 

Lagrum Beslutande 

3.2.7.1 Besluta avge yttrande i ärende om anmälan för samråd 
enligt 12 kap. 6 § MB. Även beslut om att inte lämna 
yttrande. 
 

 

 

12 kap. 6 § MB Miljöchef, Miljö- och häl-
soskyddsinspektör  
 

3.2.7.2 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om dispens 
för djurhållning och gödselhantering  

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

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.7.3 Medge undantag från bestämmelserna om miljöhänsyn 
i jordbruket 

36 § SJVFS 
2015:21 

Miljöchef, Miljö- och häl-
soskyddsinspektör 
 

3.2.8 Kemiska produkter och biotekniska organismer, 
kap 14 MB 
 

Lagrum Beslutande 

3.2.8.1 Besluta avge yttrande i ärende om dispens från förbud att 
sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel över 
skogsmark  
 

 

 

14 kap. 9 § 
tredje stycket 
MB 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.8.2 Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig spridning 
av växtskyddsmedel på inom idrotts- och fritidsanlägg-
ningar, vid planerings- och anläggningsarbeten, på väg-
områden samt på grusytor och andra mycket genom-
släppliga ytor, och på ytor av asfalt eller betong eller 
andra hårdgjorda material.  
 

 

 

2 kap. 40 § SFS 
2014:425 
Förordning om 
bekämpnings-
medel 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.8.3 Besluta i ärende om anmälan om yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel på vägområden, för att förhindra sprid-
ning av invasiva främmande arter eller andra arter som 
omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens 
jordbruksverk har meddelat, på banvallar, och inom om-
råden som inte omfattas av krav på tillstånd enligt 40 § 
och som har en sammanhängande area överskridande 1 
000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt. 
 

 

 

2 kap. 41 § SFS 
2014:425 För-
ordning om be-
kämpningsme-
del 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.8.4 Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening 
vid hantering av brandfarliga vätskor  

 

Naturvårdsver-
kets föreskrifter 
NFS 2017:5 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

3.2.8.5 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anlägg-
ningar som innehåller fluorerade växthusgaser och ozon-
nedbrytande ämnen  

 

Förordningen 
(2016:1128) om 
fluorerade växt-
husgaser 
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör 

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

 

18 § Förord-
ningen 
(2007:19) om 
PCB m.m  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

3.2.8.7 Avge yttranden till högre instanser i tillståndsärenden 
och övriga ärenden där yttrande begärs avseende ke-
miska produkter eller biotekniska organismer. Även 
beslut om att inte lämna yttrande. 
 

 
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.8.8 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter och 
biotekniska organismer i övrigt där nämnden ansvarar 
för tillsynen  

 

2 kap. 19 § 5-9, 
2 kap 31§ 5-6 
och samt 2 kap 
32-33 §§ MTF  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
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3.2.9 Avfall och producentansvar, 15 kap. MB 
 

Lagrum Beslutande 

3.2.9.1 Besluta i ärende om dispens/tillstånd och anmälan 
samt tillsyn att själv kompostera eller på annat sätt 
återvinna eller bortskaffa avfall  

 

15 kap. 24 §,  
§ 25 MB, kap 5 
§ 15 AF, §§ 35, 
37, 39 b AFL 
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.9.2 Begära in uppgifter av den som i yrkesmässigverksam-
het ger upphov till annat avfall än hushållsavfall.  
 

15 kap. 31 § 
MB, kap 7 § 8 
AF 
 

Miljöchef, Miljö- och häl-
soskyddsinspektör  
 

3.2.9.3 Besluta i ärende om nedskräpning  

 

15 kap 26 § MB 
 

Miljöchef, Miljö- och häl-
soskyddsinspektör  
 

3.2.9.4 Besluta om undantag vad avser latrin och slam från av-
loppsanläggning. Beslut vid tillsyn av hantering av la-
trin och slam från avloppsanläggning. 
 

§ 36 a och 36 b 
AFL 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör 

3.2.9.5 Besluta om uppehåll i hämtning av hushållsavfall, la-
trin och slam för permanentboende och deltidsboende  
 

§ 39 a AFL Miljöchef, Miljö- och häl-
soskyddsinspektör  
 

3.2.9.6 Verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad 
när det gäller att beställa kommunalt renhållningsabon-
nemang.  
 

MB kapitel 26 § 
18, AFL §§ 25, 
26, 27  

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör 
 

3.2.9.7 Besluta om dispens från kraven om att sortera ut bygg- 
och rivningsavfall 

3 kap. 15 § AF Miljöchef, Miljö- och häl-
soskyddsinspektör 
 

3.2.10 Tillsyn, kap 26. MB 
 

Lagrum Beslutande 

3.2.10.1 Besluta om försiktighetsåtgärder förelägganden eller 
förbud utan vite i ärenden som nämnden ansvarar för  

 

26 kap. 9 § MB  
 

Miljöchef, Miljö- och häl-
soskyddsinspektör  
 

3.2.10.2 Besluta att förena föreläggande eller förbud med (fast) 
vite för respektive adressat i varje enskilt ärende 
 

 

26 kap. 14 § 
MB, Lag 
(1985:206) om 
vite  
 

Beredningsutskott 
 

3.2.10.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud med (fast) 
vite för respektive adressat i ärende rörande enskilt av-
lopp upp till 50 000 kr 
 

26 kap. 14 § 
MB, 
Lag (1985:206) 
om vite  
 

Miljöchef 

3.2.10.4 Besluta att förena föreläggande eller förbud med lö-
pande vite per månad som föreläggandet eller förbudet 
inte åtlyds  
 

 

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

Beredningsutskott 

3.15.10.5 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättsha-
vare att lämna uppgift om ny ägares eller nyttjande-
rättshavares namn och adress  
 

 

26 kap. 13 § 
MB  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.10.6 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som medde-
lats mot någon i egenskap av ägare m.m. till inskriv-
ningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret  
 

 

26 kap. 15 § 
MB  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
 

3.2.10.7 Besluta att begära att den som bedriver verksamhet 
som kan befaras medföra olägenhet för människors 
hälsa eller påverka miljön ska lämna förslag till kon-
trollprogram eller förbättrande åtgärder 
 

 

26 kap. 19 § 
tredje stycket 
MB  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  
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3.2.10.8 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet el-
ler vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar 
som behövs för tillsynen  
 

 

26 kap. 21 § 
MB  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.10.9 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet el-
ler vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för bostä-
der eller allmänt ändamål, att utföra sådana undersök-
ningar av verksamheten och dess verkningar som be-
hövs för tillsynen  
 

 

26 kap. 22 § 
MB  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.10.10 Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet 
och dess verksamhet i stället ska utföras av någon an-
nan och utse någon att göra sådan undersökning. 

 

26 kap. 22 § 
första stycket 
MB  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör 

3.2.10.11 Besluta om att förena beslut om undersökning med 
förbud att överlåta berörd fastighet eller egendom till 
dess undersökningen är slutförd  
 

 

26 kap. 22 § 
tredje stycket 
MB  

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.10.12 Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla omedel-
bart även om det överklagas  

 

26 kap. 26 § 
MB  
 

Miljöchef, Miljö- och häl-
soskyddsinspektör  
 

3.2.11 Tillstånds giltighet, omprövning m.m. 24 kap. MB 
 

Lagrum Beslutande 

3.2.11.1 Besluta att på ansökan av tillståndshavare upphäva el-
ler ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut  
 

 

24 kap. 8 § MB  
 

Miljöchef, Miljö- och häl-
soskyddsinspektör  
 

3.2.12 Avgifter, 27 kap. MB 
 

Lagrum Beslutande 

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

 

27 kap. 1 § MB, 
Kommunens 
taxa  
 

Miljöchef, Miljö- och häl-
soskyddsinspektör  

3.2.12.2 Bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart 
även om det överklagas  

 

9 kap. 5 § FAPT  
§ 26 kommu-
nens taxa 
 

Miljöchef, Miljö- och häl-
soskyddsinspektör  
 

3.2.13 Tillträde m.m. 28 kap. MB 
 

Lagrum Beslutande 

3.2.13.1 Besluta att meddela förbud att rubba eller skada 
mätapparat eller liknande utrustning som behöver sät-
tas ut vid undersökningar  
 

 

28 kap. 1 och 7 
§ MB  
 

Beredningsutskott 
 

3.2.13.2 Besluta att begära polishjälp för att få tillträde till fas-
tigheter, byggnader, andra anläggningar samt trans-
portmedel för att myndighetens uppgifter ska kunna 
utföras  
 

 

28 kap. 1 och 8 
§§ MB  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.14 Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB 
 

Lagrum Beslutande 

3.2.14.1 Besluta om miljösanktionsavgift upp till och med 
5 000 kronor  
 

 

30 kap. 3 § MB  
 

Miljöchef, Miljö- och häl-
soskyddsinspektör  
 

3.2.14.2 Besluta om miljösanktionsavgift från 5 001 kronor och 
där över dock högst 25 000 kronor 
 

 

30 kap. 3 § MB  
 

Miljöchef 
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3.2.15 Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om ga-
turenhållning och skyltning 
 

Lagrum Beslutande 

3.2.15.1 Besluta i ärende om tillstånd till skyltning varigenom 
allmänheten avvisas från visst område av betydelse för 
friluftslivet 
 

5 § LGS Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.15.2 Besluta om föreläggande eller förbud i tillsynsärende 
angående skyltning, tavlor, affischering eller andra an-
ordningar och att förena sådana beslut med vite om 
högst 25 000 kronor i varje ärende 
 

§§ 5-9, 12 § LGS 
Viteslagen 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.15.3 Besluta om föreläggande eller förbud i tillsynsärenden 
om renhållning och att förena sådant beslut med vite 
om högst 25 000 kronor i varje enskilt ärende 
 

§§ 2-4, 12 LGS 
Viteslagen  

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.15.4 Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa för 
prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 
 

Kommunens taxa Miljöchef 
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör  

3.2.15.5 Besluta att sätta ned avgift enligt kommunens taxa för 
prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 
 

Kommunens taxa Miljöchef 
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 Livsmedelsområdet m.m. 
 

Lagrum Beslutande 

3.2.16 Livsmedelslagen (2006:804) 
 

  

3.2.16.1 
 

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite 
som behövs för efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen 
om animaliska biprodukter och de föreskrifter som med-
delats med stöd av lagarna, de EU och EG-bestämmelser 
som kompletteras av lagen samt de beslut som meddelats 
med stöd EU och EG-bestämmelserna.  
 

22 § LL  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskydds-
inspektör  
 

3.2.16.2 
 

Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite 
upp till 50 000 kronor för respektive adressat i varje en-
skilt ärende. 
 

23§ LL 
Viteslagen 
(1985:206) 

Miljöchef 
 
 

3.2.16.3 Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) 
vite över 1 000 kronor men högs 25 000 kronor för re-
spektive adressat i varje enskilt ärende. 
 

23§ LL 
Viteslagen 
(1985:206) 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

3.2.16.4 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande 
vite om högst 1 000 kronor per överträdelse eller om 
5 000 kronor per månad som föreläggandet eller förbudet 
inte åtlyds. 
 

23 §§ LL 
4 § Viteslagen 
(1985:206) 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
 

3.2.16.4 
 

Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande 
vite om högst 5 000 kronor per överträdelse eller om 
25 000 kronor per månad som föreläggandet eller förbu-
det inte åtlyds. 
 

23 §§ LL 
4 § Viteslagen 
(1985:206) 

Miljöchef 

 
 

Vitesärenden som beslutats på delegation ska särskilt re-
dovisas för nämnden. 
 

  

3.2.16.5 
 

Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning. 23 § LF Miljö- och hälsoskydds-
inspektör  
 

3.2.16.6 Besluta att ta hand om en vara samt – om förut-sätt-
ningar för det föreligger – att låta förstöra varan på äga-
rens bekostnad, om varans värde kan antas understiga 75 
000 kronor 
 

 

24 § första och 
andra styckena 
LL, 34 § LF  
 

Miljöchef 
 

3.2.16.7 Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något 
annat, på ägarens bekostnad låta förstöra vara eller va-
ror som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter med-
delade med stöd av 6 § 6 LL 
  

 

24 § tredje stycket 
LL, 34 § LF  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

3.2.16.8 Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för 
utövande av livsmedelskontrollen eller verkställighet 
av beslut, om förutsättningar för sådan begäran förelig-
ger  
 

 

27 § LL  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskydds-
inspektör  

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

 

33 § LL  
 

Miljöchef, Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör  
 

3.2.16.10 
 

Besluta om rättelse på egen bekostnad om någon inte 
fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter 
och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de 
EU eller EG-bestämmelser som kompletteras av lagen 
eller de beslut som har meddelats med stöd av EU eller 
EG-bestämmelserna. 
 

26 § LL SBN 
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 Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida 
och sanktioner 
 

  

3.2.16.11 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning änd-
ras, eller att korrigerande information ska förmedlas till 
konsumenterna. 
 

(EU) 2017/625 
Art 138 2 c 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
 

3.2.16.12 
 

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

(EU) 2017/625 
Art 138 2 d 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
 

2.2.16.13 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens. 
 

(EU) 2017/625 
Art 138 2 e 
 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
 

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

(EU) 2017/625 
Art 138 2 g 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
 
 

3.2.16.15 Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens fö-
retag, eller dess anläggningar, installationer eller andra 
lokaler, isoleras eller stängs under en lämplig tidspe-
riod. 
 

(EU) 2017/625 
Art 138 2 h 

Miljöchef 

3.2.16.16 
 

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

(EU) 2017/625 
Art 138 2 i 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
 

3.2.16.17 
 

Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontroll-
område upp till och med 5 000 kronor.  
 

30 c LL och 39 a 
– 39 g i LF 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

3.2.16.18 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontroll-
område över 5 001 kronor 
 

30 c LL och 39 a 
– 39 g i LF 

Miljöchef 
 

 

3.2.17 Livsmedelsförordningen (2006:813) 
 

Lagrum Beslutande 

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

 

8 § LF  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskydds-
inspektör  

 

3.2.18 Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
(FAOKL) 
 

Lagrum Beslutande 

3.2.18.1 Besluta om avgifter för livsmedelsverksamhet. (avgifter 
fastställs av den kommunala nämnd som utför kontrollen 
på grundval av en taxa som kommunfullmäktige 
bestämmer) 
 

 

4 § FAOKL,  
Kommunens taxa  

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskydds-
inspektör  
 

3.2.18.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften samt 
besluta, i enlighet med artikel 79.4 (EU) 2017/625, att 
avgift inte ska tas ut i ett enskilt fall om beloppet är så 
lågt att ett uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn 
till kostnaderna för uttaget och de totala förväntade in-
komsterna från avgiften. 
 

18 § FAOKL  
Kommunens taxa 
 

Miljöchef 
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3.2.18.3 Besluta om avgift för kostnader för offentlig kontroll 
som utförs efter klagomål och som är nödvändig för att 
undersöka den påstådda bristen. Kontrollmyndigheten 
ska även ta ut avgift för kostnader för annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med sådan kontroll. 
 

 8 § FAOKL Miljöchef 
 

3.2.18.4 Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungli-
gen inte var planerad och blivit nödvändig efter det att 
bristande efterlevnad påvisats. 
 

9 § FAOKL Miljöchef 
 

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

18 § 1 st FAOKL Miljöchef 

3.2.18.6 Besluta om avgift för registrering  

 

11 §§ FAOKL,  Miljöchef, Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör  
 

 

3.2.19 
 

Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livs-
medel som importeras från ett tredjeland 
 

Lagrum Beslutande 

3.2.19.1. Besluta om avgift för importkontroll 
 

12 § Förordning 
2006:812 
 

Miljöchef 
 

 

3.2.20 Lagen (2006:805) om foder och animaliska bipro-
dukter (LFAB) 
 

Lagrum Beslutande 

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

 

23 § LFAB 12 § 
FFAB  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskydds-
inspektör  

3.2.20.2 
 

Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite 
upp till 50 000 kronor för respektive adressat i varje en-
skilt ärende. 
 
Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) 
vite över 1 000 kronor men högst 25 000 kronor för re-
spektive adressat i varje enskilt ärende. 
 

24 § LFAB 
Viteslagen 
(1985:206) 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör  
 
 
Miljöchef 

3.2.20.3. 
 

Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande 
vite om högst 1 000 kronor per överträdelse eller med 
5 000 kronor per månad som föreläggandet eller förbudet 
inte åtlyds. 
 

24 § LFAB Vite-
slagen 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
 

3.2.20.4. 
 

Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande 
vite om högst 5 000 kronor per överträdelse eller med 
25 000 kronor per månad som föreläggandet eller förbu-
det inte åtlyds. 
 

24 § LFAB Vite-
slagen 

Miljöchef 

3.2.20.5 
 
 

Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar 
för det föreligger – att låta förstöra varan på ägarens be-
kostnad, om varans värde kan antas understiga 75 000 
kronor 
 

25 § LFAB Miljöchef 
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3.2.20.6 Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för utö-
vande av kontrollen eller verkställighet av beslut, om 
förutsättningar för sådan begäran föreligger  
 

 

27 § LFAB  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

3.2.20.7 
 

Besluta om sanktionsavgift ska betalas av den som på-
börjar en verksamhet som är registreringspliktig utan 
att någon anmälan om registrering har gjorts, eller bris-
ter när det gäller att uppfylla krav på journalföring eller 
annan dokumentation. Beslut om sanktionsavgift upp 
till 5 000 kronor. 
 

30 a – 30 e§§ 
LFAB 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

3.2.20.8 Besluta om sanktionsavgift ska betalas av den som på-
börjar en verksamhet som är registreringspliktig utan 
att någon anmälan om registrering har gjorts, eller bris-
ter när det gäller att uppfylla krav på journalföring eller 
annan dokumentation. Beslut om sanktionsavgift över 
5 001 kronor. 
 

30 a – 30 e §§ 
LFAB 

Miljöchef 
 

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

 

33 § LFAB  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskydds-
inspektör  
 

 

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

Lagrum Beslutande 

3.2.21.1 Besluta om inklassning av foderföretagare och företa-
gare som befattar sig med animaliska biprodukter samt 
beslut om årlig kontrollavgift 
 

 

3-6 §§ FAOKF  
Kommunens taxa  

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskydds-
inspektör  

3.2.21.2 
 

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften 
 

11 § FAOKF 
Kommunens taxa  
 

Miljöchef 

3.2.21.3 
 

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

§ 1 st FAOKF 
 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

3.2.21.4 Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungli-
gen inte var planerad och som blivit nödvändig efter 
det att bristande efterlevnad påvisats 
 

(EU) 2017/625 art 
79.2 c 
9 § 2 st FAOKF 

Miljöchef 
 

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

13 a § FAOKF Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 

 

3.2.22 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
(LIVSFS2022:12) 
 

Lagrum Beslutande 

3.2.22.1 
 

Besluta om fastställande av faroanalysen enligt 11 § 
 

15 § LIVSFS 
2022:12 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
 

3.2.22.2 Besluta om fastställande av undersökningsprogram 
enligt 17-18 §§ 

21 § LIVSFS 
2022:12 

Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
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3.2.23 Strålskyddslagen (SSL) och Strålskyddsförord-
ningen (SSF) 
 

Lagrum Beslutande 

3.2.23.1 Besluta att begära upplysningar eller handlingar som 
behövs för sådan tillsyn enligt strålskyddslagen som 
nämnden ansvarar för  
 

 

Kapitel 8 § 4 SSL 
16 §§ SSF  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskydds-
inspektör  

3.2.23.2 Besluta i ärende om solarier inom nämndens ansvars-
område - med anledning av anmälan av verksamhet i 
vilken solarium upplåts till allmänheten i övrigt. 
 
Besluta i ärenden om anmälan av solarieverksamhet och 
tillsyn av solarium. 
 

 

Kapitel 8 § 6 och 
Kapitel 7 § 7 
punkt 3 § SSL  
Kapitel 5 § 8 SSF  
§ 10 SSMFS 
2012:15  

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskydds-
inspektör  

3.2.23.3 Besluta i ärende om radon i bostäder och lokaler där 
allmänheten vistas 

Kapitel 3 § 6, Ka-
pitel 8 § 6 SSL 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskydds-
inspektör  
 

3.2.23.4 Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende enligt strål-
skyddslagstiftningen  
 
Besluta om fast årlig avgift för tillsyn 
 

Kapitel 10 § 4 
SSL Kapitel 8 § 
14 § SSF,  
Kommunens taxa  
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskydds-
inspektör  

3.2.23.5 Besluta att förena föreläggande och förbud enligt strål-
skyddslagen med vite 
 

Kapitel 8 § 7 SSL 
 

Beredningsutskott 
 

3.2.23.6 Genomföra kontrollköp av att solare fyllt 18 år Kapitel 8 § 5 SSL Miljöchef 
 

3.2.23.7 Begära polishjälp om det behövs för tillsynen Kapitel 8 § 12 
SSL 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskydds-
inspektör  
 

3.2.23.8 Besluta att beslut inte gäller omedelbart Kapitel 10 § 3 
SSL 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskydds-
inspektör  

 

3.2.24 Ordningslag (1993:1617) Lagrum Beslutande 

3.2.24.1  Yttranden till polismyndighet i ärenden om tillstånd till 
offentliga tillställningar och allmänna sammankomster 

 Miljö- och hälsoskydds-
inspektör, Miljöchef 
 

 

3.2.25 Bilskrotsförordning (2007:186) Lagrum Beslutande 

3.2.25.1 Yttranden angående auktorisation av bilskrotare 
 

§ 6 Miljö- och hälsoskydds-
inspektör, Miljöchef  
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Alkohollagen 

3.2.26 Alkohollagen (2010:1622)  Lagrum Beslutande 
3.2.26.1 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till allmän-

heten. (Beslut om att meddela tillstånd och avslag) 
 

8 kap. 2 § Beredningsutskott 
 

3.2.26.2 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. 
(Beslut om att meddela tillstånd och avslag) 

8 kap. 2 §  Beredningsutskott 
 
 

3.2.26.3 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
för en varaktighet om en till tre dagar. 

 Bifall – Alkohol- och to-
bakshandläggare med 
miljöchef som ersättare, 
eller beredningsutskott 
Avslag – Beredningsut-
skott 
 

3.2.26.4 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till slutna 
sällskap. (Beslut om att meddela tillstånd och avslag) 
 

8 kap. 2 §  Beredningsutskott 

3.2.26.5 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutna säll-
skap. 

8 kap. 2 §  Bifall – Alkohol- och to-
bakshandläggare med 
miljöchef som ersättare, 
eller beredningsutskott 
Avslag – Beredningsut-
skott  

3.2.26.6 Beslut om tillfälligt tillstånd för partihandlare att an-
ordna provsmakning.  

8 kap. 2 § 
(8 kap. 6 §) 

Beredningsutskott 

3.2.26.7 Beslut om särskilt tillstånd för provsmakning av egen-
tillverkade alkoholdrycker vid tillverkningsstället. 
 

8 kap. 2 §  
(8 kap. 7 §) 

Beredningsutskott 
 

3.2.26.8 Beslut om utvidgning/utökning av befintligt serverings-
tillstånd. 

8 kap. 2 §  
(8 kap. 17 §) 

Bifall – Alkohol- och to-
bakshandläggare med 
miljöchef som ersättare, 
eller beredningsutskott 
Avslag – Beredningsut-
skott  

3.2.26.9 Beslut om utsträckt serveringstid, vid enstaka tillfällen. 8 kap. 2 § 
(8 kap. 19 §)  

Bifall – Alkohol- och to-
bakshandläggare med 
miljöchef som ersättare,  
eller beredningsutskott 
Avslag – Beredningsut-
skott  

3.2.26.10 Beslut om medgivande till ombyggnad av serverings-
ställe. 

8 kap. 2 § 
(9 kap. 11 §)  

Bifall – Alkohol- och to-
bakshandläggare med 
miljöchef som ersättare, 
eller beredningsutskott 
Avslag – Beredningsut-
skott  

3.2.26.11 Beslut med anledning av ansökan från konkursbo om 
att få fortsätta rörelsen. 

8 kap. 2 § 
(9 kap. 12 §)  

Bifall – Alkohol- och to-
bakshandläggare med 
miljöchef som ersättare,  
eller beredningsutskott 
Avslag – Beredningsut-
skott  
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3.2.26.12 Prövning av tillstånd då serveringstillstånd överlåtes på 
grund av ändrade ägarförhållanden/godkänna nya bo-
lagsmän. 
 

8 kap. 12 § 
(9 kap. 11 §) 

Alkohol- och tobaks-
handläggare med miljö-
chef som ersättare  

3.2.26.13 Nedsättning av avgifter.  
 

8 kap 10 § Miljöchef 

3.2.26.14 Prövning av anmälan om ändring av gällande tillstånd 9 kap. 11 § Bifall - Alkohol- och to-
bakshandläggare med 
miljöchef som ersättare, 
eller beredningsutskott 
Avslag – Beredningsut-
skott 
 

3.2.26.15 Beslut om att meddela erinran eller varning. 
 

9 kap. 17 §  Beredningsutskott 

3.2.26.16 Återkallelse av tillstånd då serveringsverksamhet upp-
hör. 
 

9 kap. 18 § 1 Alkohol- och tobaks-
handläggare med miljö-
chef som ersättare  

3.2.26.17 Återkallelse av tillstånd om förutsättningar enligt alko-
hollagen ej längre föreligger. 
 

9 kap. 18 § 2,3 Beredningsutskott 

3.2.26.18 Beslut om att meddela varning till den som bedriver 
detaljhandel med folköl eller servering av folköl. 
 

9 kap. 19 §  Beredningsutskott 
 

3.2.26.19 Beslut om att förbjuda detaljhandel med folköl eller 
servering av folköl 
 

9 kap. 19 §  Beredningsutskott 

3.2.26.20 Beslut att meddela varning för den som bedriver serve-
ring av alkoholdrycker på särskilda boenden enligt 8 
kap. 1 b §.  

9 kap. 20 § Beredningsutskott 

3.2.26.21 Beslut att förbjuda den som bedriver servering av alko-
holdrycker på särskilda boenden enligt 8 kap. 1 b § att 
fortsätta med serveringen.  

9 kap. 20 § Beredningsutskott 

3.2.26.22 Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende 
om serveringstillstånd i högst fyra månader utöver de 
ursprungliga fyra månaderna. 
 

5 § Alkohol-för-
ordningen 

Alkohol- och tobaks-
handläggare med miljö-
chef som ersättare 
 

3.2.26.23 Beslut om att avskriva/avsluta ett tillsynsärende.   Alkohol- och tobaks-
handläggare med miljö-
chef som ersättare  

3.2.26.24 Göra polisanmälan vid misstanke om brott mot Alko-
hollagen (2010:1622) 
 

 Alkohol- och tobaks-
handläggare i samråd 
med miljöchef. 
 

3.2.26.25 Meddela förbud  
 

9 kap. 19-20 §§ Beredningsutskott 

3.2.26.26 Överklaga dom från förvaltningsrätt  
 

10 kap. 1 § Beredningsutskott 

3.2.26.27 Överklaga dom från kammarrätt  
 

10 kap. 1 § Beredningsutskott 
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Lag om tobak och liknande produkter  

3.2.27 Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) Lagrum Beslutande 
3.2.27.1 Beviljande av försäljningstillstånd att bedriva detalj-

handel eller partihandel med tobaksvaror 
 

5 kap 1 §, 
2 §, 3 §, 6 § 

Beredningsutskott 

3.2.27.2 Avslå ansökan om tillstånd att bedriva detaljhandel el-
ler  
partihandel med tobaksvaror  
 

5 kap. 2 § Beredningsutskott 

3.2.27.3 Återkallelse av försäljningstillstånd på tillståndshava-
rens begäran.  
 

7 kap. 10 § p 1 Alkohol- och tobaks-
handläggare med miljö-
chef som ersättare 
 

3.2.27.4 Återkallelse av försäljningstillstånd på grund av att den  
tillståndspliktiga försäljningsverksamheten upphört 
 

7 kap. 10 § p 1 Alkohol- och tobaks-
handläggare med miljö-
chef som ersättare 
 

3.2.27.5 Återkallelse av försäljningstillstånd i övriga fall 
  

7 kap. 10 § p 2-4 
 

Beredningsutskott  

3.2.27.6 Beslut med anledning av ansökan från konkursbo om 
att få fortsätta rörelsen 

5 kap. 9 § Bifall – Alkohol- och to-
bakshandläggare miljö-
chef som ersättare, eller 
beredningsutskott 
Avslag – Beredningsut-
skott 
 

3.2.27.7 Prövning av tillstånd då försäljningstillstånd överlåtes 
på grund av ändrade ägarförhållanden/godkänna nya 
bolagsmän 
 

5 kap. 2 § Alkohol- och tobaks-
handläggare med miljö-
chef som ersättare 
 

3.2.27.8 Beslut om varning  
 

7 kap. 11 § Beredningsutskott 

3.2.27.9 Beslut om förbud att sälja elektroniska cigaretter och  
Påfyllnadsbehållare  
 

7 kap. 13 § Beredningsutskott 

3.2.27.10 Begära handräckning från polis  
 

7 kap. 19 § Alkohol- och tobaks-
handläggare med miljö-
chef som ersättare 
 

3.2.27.11 Beslut om kontrollköp  
 

7 kap. 22 § Miljöchef 
 

3.2.27.12 Nedsättning av avgifter 
 

8 kap 1-2 § Miljöchef 

3.2.27.13 Beslut om att avskriva/avsluta ett tillsynsärende 
 

 Alkohol- och tobaks-
handläggare med miljö-
chef som ersättare 
 

3.2.27.14 Meddela föreläggande  7 kap. 9 § Alkohol- och tobaks-
handläggare med miljö-
chef som ersättare 
 

3.2.27.15 Meddela förbud och föreläggande med vite  
 

7 kap. 9 § Beredningsutskott 

3.2.27.16 Överklaga dom från förvaltningsrätt  
 

9 kap. 1 § Beredningsutskott 

3.2.27.17 Överklaga dom från kammarrätt  
 

9 kap. 1 § Beredningsutskott 
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3.2.27.18 Omprövning av beslut efter överklagande av motpart 
 

 Beredningsutskott, dele-
gaten i ursprungsbeslutet 
med miljöchef som ersät-
tare 
 

3.2.27.19 Yttrande till förvaltningsrätt eller kammarrätt med an-
ledning av överklagande när yttrandet ligger i linje med 
det överklagade beslutet  
 

9 kap. 1 § Beredningsutskott, dele-
gaten i ursprungsbeslutet 
med miljöchef som ersät-
tare 
 

3.2.27.20 Yttrande i övriga fall  
 
 

9 kap. 1 § Beredningsutskott 

3.2.27.21 Göra polisanmälan vid misstanke om brott mot Lag om  
tobak och liknande produkter (2018:2088) 
 

 Alkohol- och tobaks-
handläggare i samråd 
med Miljöchef 
 

3.2.27.22 Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende 
om försäljningstillstånd i högst fyra månader utöver de 
ursprungliga fyra månaderna. 

Förordning 
(2019:223) om to-
bak och liknande 
produkter 4 kap 1 
§ 
 

Alkohol- och tobaks-
handläggare med miljö-
chef som ersättare 
 

3.2.27.23 Beslut om att avskriva/avsluta ett tillsynsärende för 
rökfri miljö 

Kapitel 6 §§ 2-3 
LTLP 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskydds-
inspektör 
 

3.2.27.24 Beslut om föreläggande och förbud vid tillsyn av rök-
fria miljöer. Begära upplysningar som behövs för till-
synen 

Kapitel 6 §§ 2-7, 
9, kapitel 7 §§ 9, 
12, 17-19 LTLP,  
Kapitel 5 § 1 För-
ordning 
(2019:223) om to-
bak och liknande 
produkter 
 

Miljöchef 
Miljö- och hälsoskydds-
inspektör Alkohol- och 
tobakshandläggare 
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Lag om tobaksfria nikotinprodukter  

3.2.28 Lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) Lagrum Beslutande 
3.2.28.1 Beslut om varning  

 
29 § Beredningsutskott 

3.2.28.2 Beslut om förbud att sälja tobaksfria nikotinprodukter  
 

28 § Beredningsutskott 

3.2.28.3 Begära handräckning från polis  
 

33-34 § Alkohol- och tobaks-
handläggare med miljö-
chef som ersättare 
 

3.2.28.4 Beslut om kontrollköp  
 

37 § Miljöchef 
 

3.2.28.5 Nedsättning av avgifter  
 

40 § Miljöchef 

3.2.28.6 Beslut om att avskriva/avsluta ett tillsynsärende 
 

 Alkohol- och tobaks-
handläggare med miljö-
chef som ersättare 
 

3.2.28.7 Meddela föreläggande  28 § Alkohol- och tobaks-
handläggare med miljö-
chef som ersättare 
 

3.2.28.8 Meddela förbud och föreläggande med vite  
 

31 § Beredningsutskott 

3.2.28.9 Överklaga dom från förvaltningsrätt  
 

42 § Beredningsutskott 

3.2.28.10 Överklaga dom från kammarrätt  
 

42 § Beredningsutskott 

3.2.28.11 Omprövning av beslut efter överklagande av motpart 
 

 Beredningsutskott, dele-
gaten i ursprungsbeslutet 
med miljöchef som ersät-
tare 
 

3.2.28.12 Yttrande till förvaltningsrätt eller kammarrätt med an-
ledning av överklagande när yttrandet ligger i linje med 
det överklagade beslutet  
 

42 § Beredningsutskott, dele-
gaten i ursprungsbeslutet 
med miljöchef som ersät-
tare 
 

3.2.28.13 Yttrande i övriga fall  
 
 

 Beredningsutskott 

3.2.28.14 Göra polisanmälan vid misstanke om brott mot Lag om 
tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) 
 

 Alkohol- och tobaks-
handläggare i samråd 
med Miljöchef 
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Värdeautomatspel  

3.2.29 Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel  
 

Lagrum Beslutande 

3.2.29.1 Yttranden till Spelinspektionen angående ansökan om 
tillstånd till spel på värdeautomater 
 
 
 

3 § Lag om an-
ordnande av visst 
automatspel 

Alkohol- och tobaks-
handläggare med miljö-
chef som ersättare.  
 

 

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel  

3.2.30 Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria lä-
kemedel 
 

Lagrum Beslutande 

3.2.30.1 Rapportera brister till läkemedelsverket 21 § Lag om re-
ceptfria läkemedel 

Alkohol- och tobaks-
handläggare med miljö-
chef som ersättare.  
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3.3 Driftenheten  
3.3.1 Trafikförordningen (1998:1276) 

 
Lagrum Beslutande 

3.3.1.1 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 
 

13 kap 8 § Trafik-
förordningen 
(1998:1276) 
 

Samhällsvägledare 
 

3.3.1.2 Lokala trafikföreskrifter som inte är av principiell bety-
delse eller av större vikt enligt. 
 

10 kap 1-3 §§ 
Trafikförord-
ningen 
(1998:1276) 
 

Trafikingenjör 
Ersättare –Driftchef,  
 

3.3.1.3 Föreskrifter som inte är av principiell betydelse eller av 
större vikt enligt. 
 

3 kap 17 § Trafik-
förordningen 
(1998:1276) 
 

Trafikingenjör 
Ersättare – Driftchef,  
 

3.3.1.4 Föreskrifter med särskilda trafikregler under kortare tid 
enligt  

10 kap 14 § Tra-
fikförordningen 
(1998:1276) 
 

Trafikingenjör 
Ersättare –Driftchef,  
 

3.3.1.5 Undantag från föreskrifter och lokala trafikföreskrifter 
enligt  

13 kap 3 § Trafik-
förordningen 
(1998:1276) 
 

Trafikingenjör 
Ersättare –Driftchef,  
 

3.3.1.6 Beslut om att avslå eller godkänna trafikanordningsplan 
 
 
 

8:4 Vägmärkes-
förordningen 

Arbetsledare driften-
heten, stadsträdgårds-
mästare, projektledare, 
driftschef  
 

 

3.3.2 Lag om kommunal parkeringsövervakning 
(1987:24) 

Lagrum Beslutande 

3.3.2.1  Förordnande av parkeringsvakter 6 § Trafikingenjör, 
Ersättare – Driftchef,  
 

 

3.3.3 Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa 
fall 

Lagrum Beslutande 

3.3.3.1  Beslut om flyttning av fordon. 2 § Trafikingenjör, 
Ersättare – Driftchef,  
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3.3.4 Övrigt Lagrum Beslutande 
 

3.3.4.1 Godkännande, återlämnande eller nedsättning av garanti-
förbindelser avseende byggnads- eller anläggningsar-
beten. 
 

 Samhällsservicechef  

3.3.4.2 Godkännande, återlämnande eller nedsättning av garanti-
förbindelser avseende anläggningsarbeten 
 

 Projektledare 

3.3.4.3 Utfärdande av grävtillstånd  Arbetsledare driften-
heten, projektledare, ar-
betsledare i beredskap 
 

3.3.4.4 Yttranden i ärenden om användning av offentlig plats en-
ligt 3 kapitlet 2 § ordningslagen. 
 

3 kap. 2 § ord-
ningslagen 

Stadsträdgårdsmästare 

3.3.4.5 Upplåtelse av salutorg och övriga offentliga platser för 
särskilda ändamål samt tillämpning av taxa för använd-
ning av offentlig plats. 
 

 Stadsträdgårdsmästare 

3.3.4.6 Bidrag till enskild väghållning enligt av kommunfull-
mäktige antagna grunder. 
 

 Projektledare 

3.3.4.7 Beslut om dispens från skyldighet att svara för gångba-
nerenhållning som kommunen ålagt fastighetsinneha-
vare. 
 

 Projektledare, arbetsle-
dare driftenheten, arbets-
ledare i beredskap 

3.3.4.8 Beslut om tillstånd att utföra ledningsarbeten inom väg-
område. 
 

 Projektledare 
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3.4 Avfallsenheten och Transport- och fordonsenheten 
3.4  Lagrum Beslutande 

 
3.4.1 Beslut som följer av kommunens föreskrifter om avfalls-

hantering såsom beslut om anvisning av hämtningsplats 
för hushållsavfall. 
 

 Enhetschef avfall  
Avfallsplanerare 

3.4.2 Beslut om att ingå avtal om mottagande av branschspeci-
fikt avfall samt i driftsfrågor avseende avfallshantering 
till ett värde av max ett prisbasbelopp. 
 

 Enhetschef avfall  
Avfallsplanerare 

3.4.3 Beslut om befrielse från grundavgift för renhållning en-
ligt angivna förutsättningar i renhållningstaxan. 
 

 Enhetschef avfall  
Avfallsplanerare 

3.4.4 Beslut om dispens från kommunens föreskrifter om av-
fallshantering när det gäller medgivande till gemensam 
avfallsbehållare eller gemensamt hämtställe. 

 Assistenterna för renhåll-
ningsavgifter/avfallsfrå-
gor 
 

3.4.5 Rätt att teckna avtal om anskaffande av drivmedelskort  Enhetschef för transport- 
och fordonsenheten, 
verksamhetschef 
 

3.4.6 Rätt att teckna avtal om leasing av fordon inom befintligt 
ramavtal 

 Enhetschef för transport- 
och fordonsenheten, 
verksamhetschef 
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3.5 Räddningstjänsten 
3.5.1 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 

 
Lagrum Beslutande 

3.5.1.1 
 

Föreläggande och förbud i tillsynsärenden. 
 
(Delegeringen till delegat inom räddningstjänsten enligt 
punkt R.1 innefattar inte befogenhet att meddela föreläg-
gande eller förbud vid vite eller verkställande av åtgärd 
på den försumliges bekostnad.) 
 

5 kap 2 § 2 st. Lag 
2003:778) om 
skydd mot 
olyckor (LSO) 

Räddningschefen/ 
brandingenjör/chef i be-
redskap 

3.5.1.2 Dispensärenden. (Dispens att själv utföra eller låta annan 
utföra sotning) 

3 kap. 4 § 2 st Räddningschef/ 
brandingenjör 
 

3.5.1.3 Förelägganden och förbud i samband med brandskydds-
kontroll. Innefattar inte befogenhet att meddela föreläg-
ganden eller förbud vid vite eller verkställande av åtgärd 
på den försumliges bekostnad 

5 kap. 2 § 2 st Skorstensfejarmästare 
hos av kommunen anli-
tad entreprenör för 
brandskyddskontroll 
 

3.5.1.4 Yttranden med anledning av att delegationsbeslut enligt 
lagen om skydd mot olyckor har överklagats liksom över-
klagande när sådant beslut ändrats av överklagandein-
stans 
 

10 kap. 5 § 2 st Räddningschef/ 
brandingenjör 

3.5.2 Förordningen om skydd mot olyckor 
 

  

3.5.2.1 Förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt lik-
nande förebyggande åtgärder mot brand enligt kommun-
styrelsens närmare föreskrifter 
 

2 kap. 7 § Räddningschef/ 
brandingenjör/ 
chef i beredskap 

3.5.2.2 Beslut om brandskyddskontroll i särskilda fall 3 kap. 1 § 2 st Räddningschef/ 
brandingenjör/ 
chef i beredskap 
 

3.5.3 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explo-
siva varor (LBE) 
 

Lagrum Beslutande 

3.5.3.1 Prövning av frågor om tillstånd samt tillsyn enligt lagen 
om brandfarliga och explosiva varor.  
 

  

3.5.3.2 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 17 § 2 st Räddningschefen/ 
Brandingenjör 
 

3.5.3.3 Tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor 18 § 3 st Räddningschefen/ 
Brandingenjör 
 

3.5.3.4 Godkännande av föreståndare och deltagare i tillstånds-
pliktig verksamhet med explosiva varor 
 

19 a § Räddningschefen/ 
Brandingenjör 

3.5.3.5 Beslut om nya eller ändrade villkor för tillstånd 19 b, c § Räddningschefen/ 
Brandingenjör 
 

3.5.3.6 Återkallande av tillstånd 20 § Räddningschefen/ 
Brandingenjör 
 

3.5.3.7 Återkallande av godkännande av föreståndare och delta-
gare 

20 a § Räddningschefen/ 
Brandingenjör 
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3.5.3.8 Förelägganden och förbud i tillsynsärenden 25 § 1 st Räddningschefen, 
brandingenjör, chef i be-
redskap 
 

3.5.3.9 Beslut om påförande av avgift för tillståndsprövning, 
tillsyn, godkännande av föreståndare och deltagare 
 

27 § Räddningschef/ 
brandingenjör 

3.5.3.10 Yttranden med anledning av att delegationsbeslut i till-
stånds- och tillsynsärenden enligt lagen om brandfar-
liga och explosiva varor har överklagats liksom över-
klagande när sådant beslut ändrats av överklagandein-
stans 
 

34 § 1 st LBE Räddningschefen/ 
brandingenjör 

3.5.4 Förordningen (2010:1075) om brandfarliga 
och explosiva varor 
 

Lagrum Beslutande 

3.5.4.1 Beslut om att hantering inte får påbörjas innan avsy-
ning skett 
 

16 § Räddningschefen/ 
brandingenjör 

3.5.4.2 Anvisningar om hantering då tillstånd att inneha explo-
siva varor har upphört att gälla 
 

19 §  Räddningschefen/ 
brandingenjör 

 

3.5.5 Lag (1966:742) om hotell- och pensionats-
rörelse 
 

Lagrum Beslutande 

3.5.5.1. Yttranden till polismyndighet i ärenden om tillstånd till 
hotell och pensionatsrörelse  

 Räddningschef/ 
brandingenjör 

 

3.5.6 Ordningslag (1993:1617) Lagrum Beslutande 

3.5.6.1  Yttranden till polismyndighet i ärenden om tillstånd till 
offentliga tillställningar och användning av pyrotek-
niska varor 

 Räddningschef/ 
brandingenjör 

 

3.5.7 Miljöbalk (1998:808) Lagrum Beslutande 

3.5.7.1  Yttranden till Länsstyrelsen i ärenden om prövning av 
miljöfarlig verksamhet. 
 

 Räddningschef/ 
brandingenjör 
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4. UPPHANDLING 
4 

 
Lagrum Delegat 

4.1 Upphandling överstigande tröskelvärdet för varor och 
tjänster (2020: 2 197 545 kr)  

LOU Beredningsutskott 

4.2 Upphandling understigande tröskelvärdet för varor och 
tjänster (2020: 2 197 545 kr)  

LOU Förvaltningschef 

4.3 Upphandling inom verksamhetsområdet understigande 
direktupphandlingsgränsen för varor och tjänster 
(2020: 615 312 kr) 
  

LOU Verksamhetschef 

4.4 Upphandling inom enhetens verksamhetsområde under-
stigande hälften direktupphandlingsgränsen för varor och 
tjänster  
(2020: 307 656 kr)  

LOU Enhetschef 

4.5 Upphandling inom enhetens verksamhetsområde 
understigande 3 prisbasbelopp 
(2020: 141 900 kr) 

LOU Funktionschef/ 
befattning med budget-
ansvar  

4.6 Upphandling inom enhetens verksamhetsområde i de fall 
kontraktets värde är understigande direktupphandlings-
gränsen för varor och tjänster 
(2020: 615 312 kr)  
  

 Enhetschef för driften-
heten 

4.7 Upphandling inom förvaltningens verksamhetsområde i de 
fall kontraktets värde är understigande 
direktupphandlingsgränsen för varor och tjänster 
(2020: 615 312 kr)  
 

 Enhetschef transport- 
och fordon 

4.8 Avyttring av lös egendom inom enhetens verksamhetsom-
råde enligt av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer i de 
fall kontraktets värde är understigande direktupp-
handlingsgränsen för varor och tjänster (2020: 615 312 kr)  
 

 Enhetschef transport- 
och fordon 

4.9 Avyttring av lös egendom inom respektive verksam-
hetsområde enligt av kommunfullmäktige fastställda 
riktlinjer om värdet inte överstiger tre prisbasbelopp 
(samt försäljning av produkter från kommunens 
mark)  
 

 Samhällsutvecklings-
chef, Samhällsservice-
chef, Räddningschef 

4.10 Beslut om avbrytande av upphandling 
 

LOU Förvaltningschef 

4.11 Upphandling och förlängning av ramavtal 
 

LOU Förvaltningschef 

4.12 Tilldelningsbeslut i upphandling av ramavtal 
 

LOU Förvaltningschef 
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5. PERSONAL 
5  Lagrum Delegat 
5.1 Anställning. 

Villkor; vid anställning av verksamhetschef ska samråd 
ske med ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 
 

 Närmast överordnad 
chef 
 

5.2 Brandskyddsansvar 
 

 Förvaltningschef 

5.3 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 3 kap AML 
6 § SAM 
 

Förvaltningschef 

5.4 Uppsägning och avsked 
Efter samråd med verksamheten för HR och lön 

 Närmast överordnad 
chef 
 

5.5 Inrättande av övriga fasta tjänster och tidsbegränsade 
tjänster med varaktighet över sex månader inom ra-
men för budgetutrymmet 
 

 Närmast överordnad 
chef 

5.6 Förflyttning eller omplacering av arbetstagare inom 
förvaltning 
 

 Närmast överordnad 
chef 

5.7 Disciplinpåföljd 
Efter samråd med verksamheten för HR och lön 

 Närmast överordnad 
chef 
 

5.8 Medgivande till återbesättning 
 

 Verksamhetschef 
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6. DATASKYDD 
6  Lagrum Beslutande 
6.1 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal 

 
Art. 28 DSF Personuppgiftssamord-

nare 
 

6.2 Beslut att ta ut en avgift på grund av en uppenbart ogrun-
dad eller orimlig begäran 
 

Art. 12.5a 
DSF 

Personuppgiftssamord-
nare 

6.3 Beslut att vägra tillmötesgå en begäran från registrerad om 
begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig 
 

Art. 12.5 b 
DSF 
 
 

Personuppgiftssamord-
nare 

6.4 Beslut om den registrerades rätt till tillgång Art. 15 DSF Personuppgiftssamord-
nare 
 

6.5 Beslut om begränsning av behandling Art. 18 DSF Personuppgiftssamord-
nare 
 

6.6 Beslut om rätt till dataportabilitet Art. 20 DSF Personuppgiftssamord-
nare 
 

6.7 Beslut efter invändning mot personuppgiftsbehandling Art. 21 DSF Personuppgiftssamord-
nare 
 

6.8 Beslut om rätten att inte bli föremål för automatiserad be-
handling, inbegripen profilering 
 

Art. 22 DSF Personuppgiftssamord-
nare 

6.9 Beslut att inte anmäla en personuppgiftsincident Art. 33.34 
DSF 

Personuppgiftssamord-
nare 
 

6.10 Beslut att inte fullfölja anmälningsskyldighet på grund av 
att det visat sig omöjligt eller medföra en oproportionell 
ansträngning 
 

Art. 19 DSF Personuppgiftssamord-
nare 
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7. JURIDIK, ADMINISTRATION OCH SÄKERHET 
7 Ärende Lagrum Beslutande 
7.1  Tillstånd för nämndens förtroendevalda att företa tjänstere-

sor 
 

 Beredningsutskott 

7.2 Tillstånd för nämndens uppdragstagare att företa tjänstere-
sor utanför Sverige 
 

 Beredningsutskott 

7.3 Godkänna planläggningsavtal mellan Laholms kommun 
och exploatör i samband med upprättade av detaljplan 
 

 Enhetschef för plan- 
och exploateringsen-
heten  
 

7.4 Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens av-
görande inte kan avvaktas 
 

6 kap 39 § KL Ordförande 
 

7.5 Pröva att överklagande skett i rätt tid och avvisa för sent 
inkommit överklagande när prövningen avser berednings-
utskottets och nämnden beslut 
 

45 § FL Nämndens sekreterare, 
Registrator, Bygglovs-
assistent, 
Ekonomiassistent 
Administratör, 
Ersättare – Enhetschef 
Alkohol- och 
tobakshandläggare 
 

7.6 Pröva att överklagande skett i rätt tid och avvisa för sent 
inkommit överklagande när prövningen avser delegations-
beslut 
 

45 § FL Bygglovsassistent, 
Ekonomiassistent 
Administratör, Regi-
strator, 
Delegaten i ursprungs 
beslutet,  
Ersättare – Enhetschef 
Räddningschef, 
Brandingenjör 
Alkohol- och 
tobakshandläggare 
 

7.7 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar änd-
ring av beslut som fattats med stöd av delegation  
 

 Beredningsutskott 
 

7.8 Ansöka hos mark- och miljödomstolen respektive förvalt-
ningsrätt om utdömande av vite  

21 kap. 1 § 
tredje stycket 
8 MB, 8 kap § 
7 SSL respek-
tive 6 § Vite-
slagen  
 

Beredningsutskott 
Miljöchef (utdömande 
enligt miljöbalk och 
strålskyddslag anses 
som verkställighet) 

7.9 Rättelse och omprövning av beslut som fattats av bered-
ningsutskott eller nämnd. 
 

36 resp. 37 § 
FL  

Beredningsutskott 

7.10 Rättelse och omprövning av beslut som fattas på delegat-
ion 
 

36 resp. 37 § 
FL 

Delegaten i ursprungs-
beslutet  
Ersättare – Enhetschef 
 

7.11 Besluta att utse ombud att företräda nämnden vid förhand-
ling eller förrättning i mål och ärenden vid länsstyrelse, 
mark- och miljödomstol och andra myndigheter. 
 

6 kap 15 § KL Ordförande 

7.12 
 

Besluta om miljösanktionsavgift överstigande 25 001 kr 
 

30 kap. 3 § 
MB  
 

Beredningsutskott 
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7.13  Besluta att delgivning i ett ärende ska ske genom kungörel-
sedelgivning.  
Informera om och genomföra förenklad delgivning och 
muntlig delgivning. 
 

47-50 §§ DL,  
§§ 22-25 DL, 
§ 2 DF, 33 § 
FL  

Bygglovshandläggare  
Miljö- och hälso-
skyddsinspektör  
Enhetschef 
Planarkitekt 
 

7.14 Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite 
 

Viteslagen Beredningsutskott 

7.15 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande 
vite 

 

Viteslagen  
 

Beredningsutskott 

7.16 Besluta att inte lämna ut en allmän handling inom sam-
hällsbyggnadsförvaltningen 

6 kap 3 § OSL 
2 kap. 14-15 
§§ TF 

Enhetschefer, Verk-
samhetschef, Förvalt-
ningschef 
 

7.17 Beslut i ärenden som avser prövning av begäran om 
utlämnande av handling inom räddningstjänstens 
verksamhetsområde 
 

 Räddningschef 

7.18 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning 
av överklagande av beslut som fattats med stöd av delegat-
ion  
 

 Enhetschef för bygg-
nadsenheten, Miljö-
chef, Enhetschef för 
plan- och exploate-
ringsenheten Delegaten 
i ursprungsbeslutet 
 

7.19 Ansöka om utdömande av vite  
Gäller inte ansökan om utdömande av vite enligt miljöbal-
ken samt förordningar och föreskrifter som beslutats med 
stöd av miljöbalken samt strålskyddslagstiftningen 
 

6 § Viteslagen 
 

Beredningsutskott 
 

7.20 Besluta om nedsättning eller eftergift av avgift gällande ti-
mavgift, besöksavgift eller fast årlig avgift 

Kommun 
fullmäktiges 
taxa 

Miljöchef, 
Enhetschef för bygg-
nadsenheten 
 

7.21 Reglering av skadeståndsärenden samt utgivande av skade-
stånd överstigande ett prisbasbelopp efter samråd med 
samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott 
 

 Förvaltningschef 

7.22 Reglering av skadeståndsärenden samt utgivande av skade-
stånd upp till ett belopp understigande ett prisbasbelopp 
 

 Förvaltningschef 

7.23 Beslut om jävsfråga gällande 
a) Förvaltningschef 
b) Övrig anställd 

6 kap 28-32 § 
KL 

 
a) Beredningsutskott 
b) Förvaltningschef 
 

7.24 Överklagande av dom eller beslut samt kommunicering i 
målet.1  
 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
till verksamhetschef. 
 

7.25  Beslut om att avslå en begäran om att avgöra ett pågående 
ärende samt underrättelse om att ärendehandläggningen 
försenas 
 

12 § FL Förvaltningschef 
Kommunjurist 

7.26 Beslut om att avslå begäran om tolk och översättning 
 

13 § FL Enhetschef 

7.27 Samrådsyttrande till länsstyrelsen i ärenden om naturreser-
vat och naturvårdsområden  
 

 Beredningsutskott 

7.28 Avge övriga yttranden som ankommer på samhällsbygg-
nadsnämnden om remisstiden inte medger att yttrandet be-
handlas på ordinarie sammanträde med nämnden. 

 Beredningsutskott 

 
1 Observera. 3.2.27.16 och 3.2.27.17 
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7.29 Yttranden till myndighet i frågor som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt.  
 

 Verksamhetschef 
 

7.30 Beslut att avstå att besvara externa remisser   Förvaltningschef i sam-
råd med ordföranden 
 

7.31 Besvarande av remisser, framställningar, skrivelser m.m. 
som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt.  
 

 Förvaltningschef i sam-
råd med ordföranden 
 

7.32 Besvarande och handläggning av synpunkter och klagomål 
som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt.  
 

19, 20 § FL Registrator 
Nämndssekreterare 

7.33 Begäran om att den enskilde rättar brister i  
sin framställan  
 

19, 20 § FL Handläggare 

7.34 Avvisande av ombud 14 § FL Enhetschef, Verksam-
hetschef 
 

7.35 Begäran om att ombud ska styrka sin behörighet 15 § FL Enhetschef, Verksam-
hetschef 
 

7.36 Rättelse av uppenbart skrivfel 36 § FL Delegaten i ursprungs-
beslutet 
 

7.37 Beslut om redaktionella förändringar i styrdokument Jfr rättelse, 
ändring av 
layout, föränd-
rat lagrum etc. 
 

Förvaltningschef, 
stabschef 

7.38 Sluta avtal med ringa ekonomiskt åtagande som sträcker 
sig över mer än ett och upp till fyra år, för verksamhetsom-
råden som inte är reglerat inom andra avtalstecknande i de-
legationsordningen.  
 

 Förvaltningschef 

7.39 Sluta avtal med ringa ekonomiskt åtagande som endast 
omfattar ett år eller kortare, för verksamhetsområden som 
inte är reglerat inom andra avtalstecknande i delegations-
ordningen.  
 

 Verksamhetschef, en-
hetschef 

 

I den mån inte annat framgår av den aktuella ärendegruppen omfattar delegationen rätt att 

1. besluta att lämna klagomål och andra händelser/ärende utan åtgärd  
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