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Allmänt om delegation Delegationsordning 

ALLMÄNT OM DELEGATION 

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §), innebär att rätten att besluta i 
ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon annan. Denne 
kallas delegat. 

Delegaten företräder kommunstyrelsen och delegatens beslut ses som kommun
styrelsens beslut. Beslutet kan överklagas. 

Kommunstyrelsen kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delega
tionsuppdraget Kommunstyrelsen kan också genom eget handlande föregripa ett 
beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Vad kan man delegera? 

Kommunstyrelsen får enligt 6 kap 34 §KL inte delegera beslutanderätten i 
följande slag av ärenden: 

• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet, dvs. kommunstyrelsens övergripande ansvar för verksamheten, 

• framställningar eller yttranden till fullmäktige, 

• yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats, 

• yttranden med anledning av att kommunstyrelsens egna beslut 
överklagats, 

• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

• vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av större vikt är 
förbehållna kommunstyrelsen. Oftast handlar det om ärenden som får stora 
konsekvenser för kommunen eller där politiska bedömningar är avgörande. 
Någon klar gräns för vad som kan delegeras finns inte. 

Kommunstyrelsen beslutar t ex om delegering, remisser, riktlinjer och strategier, 
verksamhetsplan, interna kontrollplaner och sammanträdesdatum samt fattar 
strategiska beslut. 

Delegering och ren verkställighet 

Delegering av verklig beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som varje 
arbetsfördelning mellan anställda medför d v s ren verkställighet. Gränsen mellan 
delegering och ren verkställighet är ofta något flytande. Med delegering avses 
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dock att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste 
göra vissa överväganden och bedömningar. Vid ren verkställighet saknas 
utrymme för självständiga bedömningar som tex vid tillämpning av en taxa eller 
riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas. 

Till vem kan kommunstyrelsen delegera? 
Kommunstyrelsen kan uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en 
anställd i kommunen att på delegation fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar. 

Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av 
anställda och förtroendevalda eller en grupp av förtroendevalda som inte utgör 
ett utskott eller till anställd i kommunalt företag. 

Anmälan av delegationsbeslut 
Alla delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Anmälan ska göras till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 

Registrator på kansliet numrerar delegationsbesluten löpande under året och för 
upp dem löpande på en§ till kommunstyrelsen. 

Överklaganden 
Förvaltningsbesvär. Delegationsbeslut förutom beslut om miljösanktionsavgift 
överklagas hos länsstyrelsen. Överklagan ska vara skriftlig och inges till 
kommunstyrelsen för vidare befordran till länsstyrelsen. För at kunna prövas ska 
ärendet ha inkommit till nämnden inom tre veckor efter att den beslutet berör 
fått del av beslutet. 

Miljösanktionsavgift. Beslut om miljösanktionsavgift överklagas till mark- och 
miljödomstolen. Överklagan ska vara skriftlig och inges till kommunstyrelsen för 
vidare befordran till miljödomsto len. För att kunna prövas ska ärendet ha 
inkommit till kommunstyrelsen inom tre veckor efter det att den beslutet berör 
fått del av beslutet. 

Laglighetsprövning. Beslut som fattas med stöd av kommunallagen m fl lagar 
överklagas till förvaltningsrätten i Uppsala. Överklagan ska vara skriftlig och 
inges till förvaltningsrätten. Besvärstiden börjar löpa då bevis om justering av 
kommunstyrelsens protokoll med anmälan om beslut som anslagits på 
kommunens anslagstavla. Besvärstiden är tre veckor, Idagoberättigade är 
kommuninnevånare. 
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Allmänt för bygg- och miljö 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar, om inget annat anges i 
delegationsordningen, också rätt att: 

a) avge yttrande till högre instans vid överklagande av delegationsbeslut 

b) Efter ansökan upphäva eller ändra ett tillståndsbeslut 

c) Besluta att lämna klagomål/anmälningar utan åtgärd. 

Beslut eller domar som innebär ändring av delegationsbeslut får överklagas av 
chef. 

Beslut eller domar som innebär ändring av kommunstyrelsens beslut får endast 
överklagas av kommunstyrelsen. 

Åtalsanmälan vid lagöverträdelser enligt den lagstiftning bygg- och miljö 
tillämpar betraktas som verkställighet och har därför inte delegerats. 

Beslut om att meddela föreläggande eller förbud, samt att förena föreläggande 
med vite får, om inte annat framgår av delegationsordningen, endast fattas av 
kommunstyrelsen. 

Miljöbalken (1998:808) 

Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss ärendegrupp omfattar också rätt 
att besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra 
bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut (24 kap 8 § MB). I den mån inte 
annat framgår av den aktuella ärendegruppen omfattar delegation av rätten att 
"Besluta i ärenden" rätt att: 

o Besluta att meddela förelägganden och förbud utan vite. (26 kap 9 § MB) 

• Förelägga, utan vite, sökande att komplettera en ofullständig ansökan 
samt besluta att avvisa ansökan om bristen är så väsentlig att ansökan 
inte kan ligga till grund för prövning. (19 kap 5 §samt 22 kap 2 § MB) 

• Besluta att beslutet ska gälla även om det överklagas. (26 kap 26 § MB) 

o Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna 
uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress. (26 
kap 13 § MB) 

• Besluta att sända föreläggande eller förbud utan vite, som meddelats mot 
någon i egenskap av ägare till fastighet m m, till inskrivningsmyndigheten 
för anteckning i inskrivningsregistret. (26 kap 15 § MB) 

• Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras 
medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska lämna 
förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. (26 kap 19 § 3 st 
MB) 
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• Beslut att förelägga, utan vite, den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 
(26 kap 21 § MB) 

• Besluta att förelägga, utan vite, den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål att 
utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som 
behövs för tillsynen. (26 kap 22 §1st, 1 och 2 meningen MB) 

• Besluta att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta 
berörd fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd. (26 
kap 22 § 3 st MB) 

• Besluta att meddela förbud, utan vite, att rubba eller skada mätapparat 
eller liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar. (28 
kap 7 § MB) 

• Besluta att en anmälan inte ska föranleda någon åtgärd. (27 §förordning 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 

• Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till 
fastighet, byggnad, anläggning eller transportmedel och där utföra 
undersökningar och andra åtgärder. (28 kap, 1, 6 och 8 §§ MB) 
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Delegationsordning för kommunstyrelsen 
Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

1 Altm#nna ärend~n 
1.1 Beslut i ärenden av så KS ordförande 

brådskande karaktär att 
KS förste vice ordförande 

kommunstyrelsens beslut inte 
kan inväntas 

1.2 Pröva utlämnande av allmän 2kap 14§TF Kommunjurist 
hanqllng. vägran al:t lämna ut 

l(} kap 14§ OSL Kommu.nchef 
athnän handling och. handlings 
utlämnande med förbehåll. 6kap3§0SL Upphandlare 

l Inom res)lektive kontors Kontorschef 
ansvarsområde 

Enhetschef 

1.3 Utfärdande av fullmakt att föra Kommunchef 
kommunens talan inför domstol 

KS ordförande 
och andra myndigheter samt l vid förrättningar och KS förste vice ordförande 

l förhandlingar av skilda slag när 
det inte delegerats till annan 

1.4 Ingående av förliknings -aVtal Kommunchef 
upp till och med två 

Kommunjurist 
prisbasbelopp 

1.5 Yttrande över ansökan om att Kommunchef 
bli antagen som hemvärnsman 

1.6 Yttrande över ansökan om att Ledningsutskott 
hU antagen som hemvärnschef 

1.7 Tillständ att använda Informationssekreterare 
kommunens vapen och 

Kommunchef 
logotype 

1.8 Prövning av att överklagandet 24§FL Delegat som fattat 
skett i rätt tid samt beslut att ursprungsbeslutet 
avvisa för sent inkomna över-

Kommunjurist 
klaganden 

Inom respektive kontors l ansvarsområde Kontorschef l 

~ p- Omprövning/rättelse av beslut 127 §FL Delegat som fattat 

l l 
ursprungsbeslutet l l 

1 Kontorschef l l l l i l 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

1.10 Beslut Qll); att avge yttrande Vederbörande delegat 
med anledning av besvär över 

KMtorschef 
delegats .beslut 

1.11 Beslut om att anföra besvär Vederbörande delegat 
över beslut av besvärs-

Kontorschef 
myndighet 

1.12 Lämna yttrande över ansökan Ledningsutskottet 
om tillstånd att använda 
övervaknings kamera, utom i 
kommunägda fastigheter 

1.13 Avge yttranden om remisstiden Ledningsutskott 
inte medger att yttrandet l KS ordförande 
behandlas på ordinarie 
sammanträde i kommun- ' 
styrelsen 

1.14 Anlitande av upphandlad Kommunchef För en summa av 
kansult inom respektive 

Kontorschef 
högst 3 pris bas-

kontors verksamhetsområde belopp i varje 
särskilt fall 

1.15 Anlitande av icke upphandlad Kommunchef För en summa av 
konsult l högst 3 prisbas-

belopp i varje 
särskilt fall 

1.16 · Utskottsledamots deltagande i Respektive utskott 
kurs, annan utbildning och 
konferens, i ämnesområde vari 
utskottet har beslutsbehörighet 

1.17 Förtroendevalds deltagande i l KS ordförande 
kurs, annan utbildning och 

l konferens under högst 2 dagar 

1.18 Utdelning från donationsfonder Ledningsutskott 

1.19 Representation för kommunen KS ordförande 
' i Kommunchef i l 

l Kontorschef 

1.20 Vänortsfrågor av icke KS ordförande 
principiell art l 

-
' 1.21 Evenemangsstöd Ledningsutskott l -

1.22 Inrättande av personregister l Kontorschef l ____ _j 

! 1.23 Beslut om bidrag till EU-projekt 

l 
l Kommunchef l Upp till10 i 

l l prisbasbelopp l i l l 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

1.24 Teckna !W-projekt Rantorschef 

Kommunchef 

1.25 Teckna och säga upp avtal inom Kontorschef Maximalt 6 prisbas-
respektive kontors 

Kommunchef 
belopp och 2 år. 

verksamhetsområde Avtal som överstiger 
detta tecknas av 
ledningsutskottet 

z Ek<!nomiärenden 

2.1 Placering av kommunens Ekonomichef Efter samråd med KS 
likvida medel ordförande 

2.2 Uppta, omplacera ochlösa lån Ekonomichef Efter samr;i.d med KS l som beslutats av kommun- ordförande 
fullmäktige .. 

2.3 Placering av donationsmedel Ekonomichef 

2.4 Föra kommunens talan i mål om J{ommunjurist 
betalningsföreläggande, bevaka 
kommunens rätt i konkurser 
Silmt träffa ackordsuppgörelser 

2.5 Beviljande av avbetalning av Ekonomiassistent 
fordringar samt amorterings- l plan, om särskilda skäl före- l ligger 

2.6 Godkännande av leasingavtal Kontorschef Motsvarande ett 
inom respektive kontors värde upp till ZO 
verksamhetsområde prisbasbelopp per 

avtal. Avtalslängd l 
; 

max Sår. 

3 Upphandling 

3.1 Initiera en upphandling genom Förvaltningschef 
en undertecknad beställning 

3.2 Tilldelningsbeslut eller beslut Upphandlare l l om avbrytande av upphandling ; Ekonomichef l l 
l Kommunchef l 

3.3 Teckna förvaltningsöver- Kommunchef 

l gripande avtal 

-J 3.4 , Teckna förvaltningsspecifika Förvaltningschef 

l i ! avtal 
---- "---~~- --~- ------i 

3.5 Avrop frän ramavtal Budgetansvarig l 
' 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

3.6 Avyttring av inventarier och Upphandlare 
materiella anläggnings-

Ekonomichef tillgångar 
Kontorschef 

3.7 Föra kommunens talan i mål om UpPhaMla re 
överprövning av upphandling 

4 Personalärenden 

4.1- Utgdtt 
4.68 

4.69 Lön och anställning i BeA § 02, § 04 Förvaltningschef Får vidaredelegeras. 
. arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder som t ex 
lönebidragsanställning, 
anställning med rekryterings-
stöd samt anställning enligt BeA 

4.69a Löl)<.och anställning av MBL§ 11 Förvaltningschef FASOS 
arbetsgivarföreträdare med 

Får vidaredelegeras. ansvar för verksamhet, 
personal och ekonomi 

4.69b Lön och anställning av MBL§ 11 - KS ordförande 
l kommunchef eller förvaltnings- l personalansvarig för 

l chef tillsvidare eller tids be-
l 

kommunchef, l 
gränsat mer än 6 månader kommunchef 

personalansvarig för 
' förvaltningschef. 

FAS 05 

4.70 Lön och tillsvidareanställning AB§ 04, LAS § 05:1 Förvaltningschef Får vidaredelegeras. l 
av övrig personal en! AB eller 

l PAN 
-

4.71 Lön och tillsvidareanställning AB § 04, LAS § 5 Förvaltningschef Får vidaredelegeras. 

l 
genom konvertering av 

Redovisas till tidsbegränsad anställning 
i arbetsgivarutskottet l 

' l i efterhand l l +-4.72 Utgått 

l AB§ 04, LAS § 05:1-2 14.73 l Lön och tidsbegränsad Förvaltningschef Får vidaredelegeras. 
anställning l l i 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

4.74 Lönetillägg För\laltningschef Ej vidaredelegation. 
. 

Används restriktivt l Tidsbegränsas för 
avtalsperioden 
(31/3). !lfter samråd 
med perso11alchef. 
Redovisas till 
arbetsgivan.itskottet 
i efterhand. 

4.75 Arbetsgivarföreträdare i MBL§ 14 Förvaltningschef Ej vidaredelegation. 
förhandling enligt§ 14 MBL l Personalchef Förhandlas på ny l 

l l 

nivå. Kommunchef 

l l ersätter 
personalchef. ' 

4.76 Ledighet sammanlagt mer än 6 AB§ZS Förvaltningschef Ej vidaredelegation. 
månader för enskild 

Motiveras av 
angelägenhet utan lön 

ansvarig chef på 
särskild blankett 

4.76a Prövning av bisyssla AB §08 Förvaltningschef Ej vidaredelegation. 
Kommunchef för 
förvaltningschef. 

4.77 Disciplinåtgärd (varning) AB§11 Förvaltningschef Ej vidaredelegation. 

överläggs enl 
MBL/FAS. Efter 

l 
samrådmed 
personalkontoret 

4.78 Uppsägning p g a arbetsbrist LAS § 07 Förvaltningschef Ej vidaredelegation. 

l KS för kommunchef 
samt 
förvaltningschef. 
Efter samråd med 
personalkontoret. 

-
4.79 Avslut/Uppsägning p g a LAS §07 Förvaltningschef Ej vidaredelegation. 

personliga förhållanden 
Förutsätter enighet 

l l 
om villkor för avslut 

l 
Efter samråd med 

L 
! personalkontoret J - --.. 

1 Andra anstallmngsformåner an l l Arbetsgivarutskott l 
l kontant lön eller alternativa l' ' 
l pensionsförmåner utöver 1 Il ~~~ 
l gällande kollektivavtal · 

~~~--~--~--~~----~~~--~~---

l 4.80 

l 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

4.80a Teckna kollektivavtal Arb!l~gfvarntskott 

4.80b Beslut om fastställande av lön Arbetsgivarutskott 
efter löneöversyn enligt 
dialogmodellen 

4.81 Arbetsbef'rlelse med lön utöver Arbetsgivarutskott ··. ~ 
lag eller· avtal mer än ep vecka 

4.82 Avsked LAS § 18 Arbetsgivarutskott 

4.83 Avslut av ånstäl!ni!lg med Arbetsgivarutskott E11skild 
förmåner utöver Jag eller avtal överenskommelse 

4.84 Pensionsförstärkning eller KAP-KL Arbetsgivarutskott 
särskild avtalspension 

4.85 Ar)Jetsgivarföreträdare i · MBL§10 Förhandlare Personalchef ersätter 
fätbandUng enligt§ 10 MBL i förhandlare. 
intresse- eller rättstvist 

4.86 Facklig ledighet med lön Förhandlare 

4.87 Fastställande av ingångslöner Arbetsgivarutskott 

14.88 Personalärenden som inte Arbetsgivarutskott 
särskilt delegerats till annan 

-
4.89 Beslut om stridsåtgärd KHA Arbetsgivarutskott ' 
4.90 Godkännande av individuellt Arbetsgivarutskott 

avtal om distansarbete 

4.91 Medgivande av anställning efter Arbetsgivarutskott 
67 års ålder (6 månader) 

-~ 

5 Plan- och markärenden 

5.1 Uppdrag att handlägga 1 Ledningsutskott 
detaljplan, områdesbestäm-

l meJser och planutredningar 

5.2 Utställning av översiktsplan, Ledningsutskott 
l detaljplan och områdes-

bestämmelser 

l Ledningsutskott 
l 

5.3 Namnsättningsfrågor som inte l 
delegerats till annan l ~ 5.4 Namnsättningsfrågor i samband Lag (2006:378) om l Mätningschef 

1

1 

med belägenhetsadresser samt l lägenhetsregister l 
adresser till bostadslägenheter l 

L-~~.~~~------~----~~-----~--~~-------··--~----~----~~--~ 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

5.5 Förvärv och överlåtelse av Samhällsbyggnadschef Högst tO 
fastighet eller fastighetsdel som prisbasbelopp eller 
sker för att genomföra fastställd b~lopp fastställt av 
detaljplan KF 

5.6 Förvärv och överlåtelse av fast Samhällsbyggnadschef Högst 4 pris-
egendom i andra fall än under 

Markingenjör 
basbelopp i varje 

punkt5.5 särskilt fall 

5.7 Debitering av gatukostnader i Samhällsbyggnadschef 
enskilda fall 

Markingenjör 

5.8 Utarrendering av markområden Samhällsbyggnadschef Högst 5 år 
. och förlängning av arrendeavtal 

Markingenjör 

5.9 Medgivande av om- till- och Samhällsbyggnadschef 
nybyggnad på arrendetomt 

Markingenjör l 
' 

5.10 Godkännande av överlåtelse av Samhällsbyggnadschef 
arrendekontrakt 

Markingenjör 

15.11 Upplåtelse av mark för andra Samhällsbyggnadschef 
ledningar än högspännings-

Markingenjör 
ledningar samt upplåtelse för 
utbyte av befintlig luftledning 
för högspänning till jordkabel 
med tillbörande anordningar 

l 5.12 Utsträckning, nedsättning, Samhällsbyggnadschef 

i dödning, relaxation av 
Markingenjör 

l 1 inteckningar samt utbyte av 

t 

l pantbrev även som andra 
härmed jämförliga åtgärder 

5.13 Deklaration eller annan uppgift Samhällsbyggnadschef 
till ledning för kommunens 

Markingenjör 
taxering såvitt avser inkomst av 

' fastighet l 
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Ärendegrupp 

5.14 Genom avtal eller genom att 
tillämpa bestämmelserna i 
plan- och bygglagen, fastighets
bildningslagen, anläggnings
lagen, ledningsrättslagen eller 
annan speciallagstiftning till
försäkra kommunen rätt till 
servitut, ledningsrätt eller 
nyttjanderätt i fastighet som 
tillhör annan och medverka till 
ändring eller upphävande av en 
sådan rätt, samt på motsvar
ande sätt belasta kommunens 
mark 

5.15 Framställningartill och 
yttrand{ln över remisser från 
fastighetsbildningsmyndigheten 
angå;mde bygglov, fastighets
bildning m m 

5.16 Anhängiggöra, utföra och 
bevaka kommunens talan vid 
förrättning enligt fastighets
bildningslagen (1970:988) 

5.17 Anhängigöra, utföra och bevaka 
kommunens talan vid för
rättning enligt lednings
rättslagen (1973:1144) 

5.18 Anhängigöra, utföra och bevaka j 
kommunens talan vid för-
rättning enligt anläggnings- l 
lagen (1973:1149) 

Lagarm.m. 

' 

Delegationsordning 

Delegat 

Samhällsbyggnadschef 

Markingenjör 

Samhällsbyggnadschef 

Markingenjör 

Samhällsbyggnadschef 

Markingenjör 

Samhällsbyggnadschef 

Markingenjör 

Samhällsbyggnadschef 

· Markingenjör 

Anmärkning 

Utom såvitt avser 5 
l kap 3 § 3 st och 

fastighetsbestämning 
enligt 14 kap l§ 2 st 

5.19 Anhängigöra, utföra och bevaka Samhällsbyggnadschef Utom såvitt avser 8 § 
kommunens talan vid för- l 
rättning enligt lagen om Markingenjör l 
exploateringssamverkan 

(1987:11) +--------1 
5.20 Anhängiggöra, utföra och )B kap 8-11 Samhällsbyggnadschef 

l bevaka kommunens talan vid M k' ... , l 
' förrättning enligt arrendelagen l ar mgenJOr L 

21--Beslut om liiarkanvlsfiini ___ T. .._ .. ________ sämhällsbyggnadschef ---
1 

Upp till l miljon , 

l ~~~ 

i l [ 1 kronor 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

5.23 Be~tällning av åtgärder för att Matkingenjör !Jpp ti\14 
gen(lmföra prisb<!Sbelopp 
m<~rkexploateringsprojekt 

6 Byggärenden 

PBL9kap 

6:1 Beslut om bygglov inom ramen PBL 9 kap 2 § l st l Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
för de föreskrifter som anges i 9 och2 Byggnadsinspektör fattas av samhälls-
kap 30-32 §§ PBL i följande stadsarkitekt byggnadsutskottet 
ärenden: Samhällsbyggnadschef 

a)Nybyggnad av en- eller 

l tvåbostadshus utanför område 
med detaljplan, inom ramen för 
de villkor som bestämts i 
bindande förhandsbesked 

6:1 b) Nybyggnad eller tillbyggnad PBL9 kap 2 §l st l Bygglovhandläggare l Ej avslag. Beslut 
inom detaljplan och2 Byggnadsinspektör fattas av samhätls-

stadsarkitekt byggnadsutskottet 
Samhällsbyggnadschef 

6:1 c) Tillbyggnad av en- eller PBL 9 kap 2 § 1 st l Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
tvåbostadshus och2 Byggnadsinspektör fattas av samhälls- ' 

stadsarkitekt byggnadsutskottet 
Samhällsbyggnadschef 

6:1 d) Ny- eller tillbyggnad av PBL9kap2§ l st l Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
komplementbyggnad och2 Byggnadsinspektör fattas av samhälls· 

stadsarkitekt byggnadsutskottet 
Samhällsbyggnadschef 

6.1 e J Ny- eller tillbyggnad av kiosk, PBL 9 kap 2 § 1st 1 Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
transformatorstation, och 2 Byggnadsinspektör fattas av samhälls-
Tillbyggnad av en- eller två- i stadsarkitekt byggnadsutskottet 

l 
bostadshus avloppspump- Samhällsbyggnadschef l 
station eller därmed jämförliga 
byggnader med en byggnads-
area sammanlagt ej över- l l stigande 30m2• l 

l 6.1 f) Ta i anspråk eller inreda PBL9kap 2 § 1 st3 Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
l 

byggnad helt eller delvis för a) Byggnadsinspektör fattas av samhälls- l 

väsentligen annat ändamål stadsarkitekt byggnadsutskottet l 
inom område med detaljplan Samhällsbyggnadschef ' l eller områdesbestämmelser l 

6.1 g) Inredande av någon l PBL 9 kap 2 § 1 st 3 l Bygglovhandläggare l Ej avslag. Beslut ' l 
ytterligare bostad eller någon l b) l Byggnadsinspektör fattas av samhälls- l 

l 

l 
ytterligare lokal för handel, l stadsarkitekt l byggnadsutskottet l 
hantverk eller industri l 1 Samhällsbyggnadschef i l 

16 (46) 



Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

6.1 h) Jilyte av färg, fasadbeklädnad, PJlL9kap2§ lst3 Byg!,lloyJt.:.ndläggare Ej avslag. Beslut 
ta~~kningsll\aterial eller c)ochll§ 1 st2c) ByggJI?f:tsiT!SPektör fattas av samhälls· 
andra åtgärder som avsevärt Stad§atltitekt byggnadsutskottet. 
påverkar byggnadens yttre Samhällsbyggnadschef 
utseende . 

6.1 i] Ärende om att i område av PBL 9 kap. 8 § 1 st Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
värdefull miljö underhålla ett 2b) Byggnadsinspektör fattas av samhälls-
byggnadsverk eller ett bebygg- stadsarkitekt byggnadsutskottet 
elseområde som avses i 8 kap. Samhällsbyggnadschef 
13 § PBL i den utsträckning som 
framgår av detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

6.1 j) Ändring av gällande bygglov PBL9 kap2 §1st 1 l'!ygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
inonnamen för tidigare och2 Byggnadsinspektör fattas av samhälls-
medgiven bruttoarea eller Stadsarkitekt byggnadsutskottet 
medgiven avvikelse från Sam!l~l!sbyggnadschef 

l detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

6.1 k) Nybyggnad eller väsentlig PBL 9 kap. 8 §första Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslu~ 

l 
ändring av upplag eller stycket 1 och 16 kap. Byggnadsinspektör fattas av samhälls-

1 
materialgårdar (p. 2) fasta 7 § samt PBF 6 kap. stadsarkitekt l byggnadsutskottet 

l cisterner (p. 4), samt murar och 1-2 §§ Samhällsbyggnadschef 
plank (p. 7) 

l 6.1 Uppsättande eller väsentlig PBL 9 kap. 8 § första Byggl.ovhandläggare Ej avslag. Beslut 

ändring av skYltar eller stycket 1 och 16 kap. Byggnadsinspektör fattas av samhälls-

ljusanordningar 
7 §samt PE!F 6 kap. Sta<ls?rkitekt byggnadsutskottet 
3-4§§ Samhällsbyggnadschef 

6.2 Beslut om rivningslov inom PBL9 kap 10 § Bygglovhandläggare 

l 
ramen för de föreskrifter som Byggnadsinspektör 

anges i 9 kap. 34 § PBL, dock ej 
stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

l rivning av byggnad som ur 
historisk, kulturhistorisk, 

l miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt har större värde eller l 

l 

l rivning som kräver beslut enligt 
annan författning 

t-~-6.3 Beslut om marklov inom ramen PBL 9 kap 11-13 §§ Bygglovhandläggare 

l 

l 
l för föreskrifterna i 9 kap 35 § Byggnadsinspektör l PBL J stadsarkitekt 

l l Samhällsbyggnadschef 
l 
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6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

l 
[6.11 
' 

Allmänt om delegation 

Ärendegrupp 

Bygglov för åtgärder som inte 
kräverlov 

Beslut om viltkorsbesked inom 
ramen för föreskrifterna i 9 kap 
19§ 

Beslut om att förlänga 
handläggningstiden för ärende 
om lov eller förhandsbesked i 
högst tio veckor utöver de 
ursprungliga tio veckorna 

Beslut om tidsbegränsat bygg-
lov inom ramen för före-
skrifterna i 9 .kap, .33 § PBL i de 

fall å~ärden har stöd i en 
detaljplanebestämmelse om 

tillfällig anv~pdnirig av byggnad 
eller mark eller om å~ärden 
har ringa påverkan på omgiv-

niogen 

PBL 10 kap 

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

Beslut att utse ny kontroll-

ansvarig om en kontroll-

l ansvarig har lämnat sitt 
uppdrag 

Beslut att det för rivnings-
å~ärder inte behövs någon 
kontrollplan 

l Beslut att ge startbesked om det 

l enligt 1 O kap. 14 § m te behovs 

1 

något tekniskt samråd 

.. 

Lagarm.m. 

PBL 9 kap 14 § 

PBL9kap 19 § 

PBL 9 kap. 27 § 

PBL9kap33§ 

PBL 10 kap. 4 § 

l PBL 10 kap. 13 § 

l 

PBL 10 kap. 18 § 

PBL 10 kap. 22 § 
1 forsta stycket 1 

l 
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Delegationsordning 

Delegat 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

Bygglovhandläggare 
l3~g!llladsins~Jektör 
~~dsarki~ekt 
Samhällsbyggl)adschef 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

Bygglovhåndläggare 
'Byggnadsinspe~qr 
litadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt 

1 Samhällsbyggnadschef 
l 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

1 Bygglovhandläggare 

l 
Byggnadsinspektor 
stadsarkitekt 

.. 

' i Samhällsbyggnadschef 
l 

Anmärkning 

l 

l 
l 

l 
l 

l 

~ 
' l 

~ l 
' l 

l 
l T 



Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

6.12 Beslut att fiirelägga byggherren PBL lO kap. 22 § B:V$'~f!lvh;>n<1Jäggare 
att ge in de ytterligare hand- första stycket 2 Byggn~~pspektör i 

lingar spm behövs för pt!iV!liD- S;ta~sar~te}rt l 
gen av frågan om startbesked Samhällsbyggnadschef 

l om det enligt 10 kap. 14 § PBL 
int!l behövs något tekniskt 
samråd 

6.13 Beslut att med startbesked PBL 10 kap. 23-24§§ 
godkänna att en åtgärd får 
påbörjas och att i startbeskedet 

6.13 fastståila den kontrollplan som PBL 10 kap. 23-24§§ Bygglovhandläggare 
ska gälla med uppgift om vem Byggnadsinspektör l eller vilka som är sakkunniga stadsarkitekt l eller kontroOansvariga Samhällsbyggnadschef 

l 
6.13 bestämma de villkor som PBL 10 kap. 23-24§§ Bygglovhandläggare l behövs för att få påbörja Byggnadsinspektör 

åtgärden stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

6.13 bestämma villkor och PBL 10 kap. 23-.24§§ Bygglovhandläggare 
ungefärlig tidpunkt för Byggnadsinspektör 
utstakning som behövs stadsarkitekt 

l Samhällsbyggnadschef 
' 

6.13 bestämma de handlingar som PBL 10 kap. 23-24§§ Bygglovhandläggare 
ska lämnas inför beslut om Byggnadsinspektör 
slutbesked ge de upplysningar stadsarkitekt 

l 
om krav enligt annan Samhällsbyggnadschef 
lagstiftning som behövs 

6.14 Anmärkning i anslutning till PBL 10 kap. 27 §och Bygglovhandläggare Föreläggande med 

l arbetsplatsbesök/besiktning 11kap.8§ Byggnadsinspektör påföljd (vite eller 
stadsarkitekt åtgärd) beslutas av 

inom ramen för kommun- Samhällsbyggnadschef samhällsbyggnads- l 
1 styrelsens tillsynsarbete som utskottet l 

innefattar för byggherren l 
l 

bindande föreskrift l ,6.15 j Seslut om kompletterande PBL 10 kap 29 § l Bygglovhandläggare 
i villkor för bygg- eller rivnings- Byggnadsinspektör 

' 1 åtgärderna eller för kontrollen stadsarkitekt l 

l Samhällsbyggnadschef 
l 

l l 
6.16 l Beslut om slutbesked respek- PBL 10 kap. 34-37 §§ Bygglovhandläggare 

-j 
l l tive om interimistiskt slut- Byggnadsinspektör l 

1 1 
besked enligt föreskrifterna i 1 O stadsarkitekt l 

' l ~kap. 34-17 §§ PBL l Samhällsbyggnadschef l 
~- ·- -->--~----------j 
t l PBL llkap l - l 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

6.17 Avge ingripandebesked inom PBL 11 kap. 7 § BYI;1!;lovhandtäggare 

ramen för föreskrifterna 11 . gyggnadsin~pe~ör 

kap. 7§PBL 
.Stadsar.kite~ 
Samhällsbyggnadschef 

6.18 Beslut att av polismyndigheten PBL 11 kap. 9 § Bygglovhandläggare 

begära det biträde som behövs Byggnadsinspektör 

för tillträde enligt 11 kap. 8 § 
stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

PBL 

6.19 Beslut om lovföreläggande om . PBL 11 kap. 17 § Byggl()vhandläggare 

lovpliktig åtgärd harvidtagits Byggnadsinspektör 

utan lov, om det är sannolikt att 
Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

lov kan ges för åtgärden och 
delegaten har befogenhet att 
besluta i lovärendet 

6.20 Förelägga ägare av byggnads- PBL 11 kap. 18 § Bygglovhandläggare 
verk att inom viss tid ge syn- Byggnadsinspektör 
punkter på övervägt uppdrag åt stadsarkitekt 
sakkunnig att utreda behovet av Samhällsbyggnadschef 
underhållsåtgärder och vem 
som ska betala kostnaderna för 
uppdraget 

6.21 Beslut om föreläggande (utan PBL 11 kap. 19-20 §§ Bygglovhandläggare 

vite) mot ägare till byggnader Byggnadsinspektör 

som inte fullgör sina skyldig-
stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

heter 

6.22 Beslut om förbud mot fortsatt l PBL 11 kap. 30-32 §§ Bygglovhandläggare 
l arbete eller åtgärd (utan vite) 1 

Byggnadsinspektör 

l l stadsarkitekt 
l 

l 

j PBLll kap. 33 §l 

Samhällsbyggnadschef 

6.23 Beslut om förbud mot använd- Bygglovhandläggare 

l ning av byggnadsverk om Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt 

l byggnadsverket har säkerhets- Samhällsbyggnadschef 

l brister (utan vite) 

6.24 l Beslut om förbud mot . PBL 11 kap. 33 § 2 1 Bygglovhandläggare 

l användning av byggnadsverk, i Byggnadsinspektör 

l [ om det inte finns förutsätt-
l stadsarkitekt 

l 

1 

Samhällsbyggnadschef 
l , ningar för att ge slutbesked 

l l l 
i (utan vite) 

l l 
~ 

l . 
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6.25 

6.26 

6.27 

6.28 

6.29 

16.30 

l 
l 
l 

Allmänt om delegation 

Ärendegrupp 

Beslut ;!t!; annan tilnktions· 
kontrollant sl<!l utses, inom 
ramen för foreskrifterlll) i 11 
kap.34§PBL 

Beslut att entlediga kontroll-

ansvarig inom ramen för 

föreskrifterna i 1 O kap. 11 och 
11 kap. 35 §§ PBL och, efter 

förslag av bygg-herren, besluta 
om en ny kontrollansvarig 

Beslut att ansöka om hal!d· 
räckning bils kronofQgde· 
myndigbeten .för tillträde enligt 
11 kap. 8 § eller när någon har 

underlåtit att utföra arbete eller 
vidta en åtgärd som har 
förelagts honom eller henne 
enligt 10 kap.19, 21 eller 22 §§ 
PBL 

PBL 12 kap 

Beslut om avgifter i enskilda 
ärenden/fall med tillämpning 
av kommunens taxa för bygglov 

mm 

Plan- och byggförordningen 
mm 

Beslut om föreläggande (utan 
vite) mot ägare till byggnader 
som inte fullgör sina skyldig· 
heter 

Beslut att, om en anmälan av 
anmälnings-pliktig åtgärd enligt 

l 6 kap. 5 § PBF är ofullständig, 

l förelägga sökanden att avhjälpa 
bristerna inom viss tid vid 

J äventyr att anmälan kan 
1 komma att avvisas eller att 
1 avgöras i befintligt skick 

l 

l 
l 

Delegationsordning 

Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

PBL 11 k;tp. 34 § Bygg!ov~!ldläggare 
Bygg!ladsill$pektör 
Stadsarkite~. 
Sambiillsoyggnadschef 

. 
. 

PBL 11 kap. 35 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt l 
Samhällsbyggnadschef 

PBL 11 kap. 39 § Bygglovhandtäggare 
Byggl!adsinspektör 
stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

PBL 12 kap.S-11 §§ Bygglovhandläggare 

och komm1111ens Byggnadsinspektör 

plan- och bygglov· 
stadsarkitekt 
Samhällsbyggl!adschef 

taxa 

l 

PBF 5 kap.l-7 §§och Bygglovhandläggare 

kap.3 § Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt l Samhällsbyggnadschef 

-
PBF 6 kap. 10 § Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef l 

l 
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Allmänt om delegatlon Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

6.31 Beslut av om särskild besikt- PBF (8 kap. 8 §och 5 l!ygglovhandläggare 

ning a\1' hissar och andra kap. 9 §) Byggaalfsinspektör 

motordrivna anordningar 
stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef . . 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (BFS 1994:25 H l 
1 med ändringar omtryckt i 
BFS 2006:26 H 10) om hissar 
och vissa andra motordrivna 
anordningar 

6.32 Beslut om längre besiktnings- Bygglovhandläggare 

intervall enligt 3 kap. 18 § Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

6.33 Beslut om anstånd med Bygglovhandläggare 

besiktning enligt 3 kap. 19 § Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

6.34 Beslut om användningsförbud Bygglovhandläggare l 
för hissar och andra motor· Byggnadsinspektör 

drivna anordningar med 
stadsarkitekt 

tillämpning av bestämmelserna 
Samhällsbyggnadschef 

i 3 kap. 4-5 §§ 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om 
Funktionskontroll av l Ventilationssystem, BFS i 

l 

i 
l 1991:36, 4§ l l 

6.35 Beslut om senareläggning av Bygglovhandläggare 

l besiktningssynpunkt inom Byggnadsinspektör 

ramen för föreskrifterna i 4 § 
stadsarkitekt 

(om det finns särskilda skäl) 
Samhällsbyggnadschef 

Boverkets byggregler, BFS 
1993:57 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

6.36 Beslut att medge mindre BBR1:22 BYggl\'l\ll;lalldläggare 

<:<vvikefse från föreskrifterna om . BY!l!!ll<:<llsirrspektör 

d.et finns särskilda skäl och 
Sta~sl!l'~l:ekt 

hy~nall.sprojektet ändå kan hli 
Sat!!hi!U~I)yggnadschef 

tekniskttillfredsställande och 
d~finte fin M någon avsevärd 
olägenhetf:rån annan synpunkt 

Boverkets föreskrifter 
2008:8, omtryck 2010:28, om 
tillämpning av europeiska 

, konstruktionsstandarder l 
l (eurokoder) l 

6.37 Beslut <:<tt medge mindre 8FS 2010:28, EKS 7, Byggl.ovl)aqdläggare 

l avvikelse från föreskrifterna om 2§ 8yg~d~inspektör 

detfi!lns särskilda skäl och 
Stad~at~tekt 

~yggn;~dsprojektet ändå kan 
S;unhällshyggnadschef 

l 
;~:nt!ls bli tekniskt tillfreds- l 
ställande och det inte finns l 
någon avsevärd olägenhet från l 
annan synpunkt 

Lagen (2006:985) och om 
energideklarationer 

16.38 Beslut om föreläggande (utan LED 11 § första 
vite) som behövs enligt 25 § stycket, 13 och 25 §§ 
lagen om energideklarationer 
för att byggnadens ägare ska 
fullgöra sin skyldighet 

-
' Bygglovhandläggare 
l att, för byggnader med luft-

l konditioneringssystem enligt Byggnadsinspektör 

l stadsarkitekt 
10 §i lagen som inte ska skall Samhällsbyggnadschef 
energideklareras, se till att l 

l systemet regelbundet besikti- l 
l l 

l gas på det sätt som anges i 11 § l 

i l första stycket i lagen l 
l 

l l 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

att den energideklaration som Bygglovhandläggare 

senast har upprättats for bygg-
. Byggnadsinspe!{t9r 

Iladen är tillgänglig pä väl synlig 
Stadsarkitekt 

platsenligtvad somanges i 13 § 
Samhällsbyggnadschef l 

ilagen 

Fastighetsbildningslagen 
(1970:988) 

6.39 Företräda komp1.111lstyrelsen FBL 4 kap. 25 § stadsarkitekt 

Vid samråd med la1ltmäteri- Samhällsbyggnadschef 

myndigheten ~ . 

6.40 Rätt att vid samråd begära att l FBL 4 kap. 25-25a §§ stadsarkitekt 

ärendet hänskjuts till kommun- Samhällsbyggnadschef 

styrelsen för prövning 

6.41 Godkännande. av förrättning, FBL 15 kap. 11 § Stadsarkitekt 

förrättningsbeslut eller gräns- Samhällsbyggnadschef 

utmärkning 

l Anläggningslagen 
(1973:1149) 

6.42 Företräda kommunstyrelsen AL 12 och23 §§ stadsarkitekt 

Vid samråd !!led lantmäteri- SamhällsbyggnadSchef 

myndigheten 

16.43 Godkännande av beslut eller AL 30§ stadsarkitekt 

åtgärd Samhällsbyggnadschef 

l l l 
-

LedningsrättSlagen 
(1973: 1144} l 

6.44 Företräda kommunstyrelsen LL21§ stadsarkitekt 

vid samråd med lantmäteri- Samhällsbyggnadschef 

' myndigheten l 
6.45 Godkännande av beslut eller LL28§ stadsarkitekt 

l åtgärd 
Samhällsbyggnadschef l 

' l Lagen (1998:814) och 

' 
l .. 

l 
forordumgen (1998.929) 1 

L.

-----Lm __ e_d_s_ä_r-sk-i-ld_a_b--es_tä_"_m_m __ el_s_e_r-L--~ -------------L------------------~L_ ___ __jl l 
om gaturenhållning och 
skyltning 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

l 6.47 Avge yttrande tilllänsstyrelsen LGS 6,7,9 §.§ Stads:ark!~ekt 
Sal)lnaUsbyggnadschef 

Lag om bostads· 
anpassningsbidrag mm 
(1992:1574) 

6.48 Prövning .av bostads- BAB·ba}ld!~ggare Ej avslag. Beslut 

anpassningsbldrag Stadsarldtekt fattas av samhälls· 
Salllhal!sbyggnadschef ' byggnadsutskottet. 

l Lag (1993:320) om 
l byggfelsförsäkring m.m. 

6.49 Beslut om att byggfels- LBFF 1 b§ Bygglovhandläggare 

forsäkring inte behövs Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt ' 

Samhällsbyggnadschef 

6.50 Beslut om att färdigställande- LBFF 14 § Bygglovhandläggare 

skydd inte behövs Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef l 

Övrigt l 
6.51 Yttranden och remisser Samhällsbyggnadsutskott 

avseende byggenhetens 
verksamhetsområde som inte ' 
delegerats till annan 

l 

6.52 Heslut om att samordning enligt Bygglovhandläggare 

9 kap 24 § l st ej ska ske, då Byggnadsinspektör 

l särskilda skäl för det föreligger 
stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef l 

7 l Livsmedelslagstiftningen 

l l Frågoromgodkännandeoch 

1 
registrering av livsmedels-

l _j ! anläggning m m 

7.1 Hesluta attfastställa 11 § dricksvatten- Handläggare 

l 
provtagningspunkter samt föreskrifterna LIVSFS 
frekvensen av normal 2005:10 

l 
respektive utvidgad kontroll av l l dricksvatten l 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

7.2 Besluta i ärenden om Art 31.1 a och b, i EG- Handläggare 
registrering av livsmedels- förordning 882/2004 
anläggning samt art 6.2 i EG-

förordning 
852/2004, 23 § l 

livsmedels-
förordningen 

7.3 .Besluta i ärende om Art 3.1.2c, EG- Handläggare 
godkånnande av livsmedels- förlit:~ng 
anläggning 882/?004, 23 § 

livsmedels-
förordningen 

7.4 Besluta i ärende om villkorat Art.32.2 d, EG- Handläggare 

l godkännande av livsmedels- förordning 
anläggning 882/2004, 23 § 

livsmedels-
förordningen 

7.5 Beslut i ärende om godkänn- Art3.1 a, EG- Handläggare 
ande av anläggning för förordning 854/2004 
animaliska livsmedel samt,.art60.3 EG-

förordning 
882/2004, 23 § 
livsmedels-
förordningen 

7.6 Beslut i ärende om villkorat Art. 3.1 b, EG- Handläggare 
godkännande av anläggning för förordning 854/2004 
animaliska livsmedel samt, art 60.3 EG-

förordning 
i 

l 
882/2004,23 § i 

l livsmedels-
! 

förordningen l 
7.7 Besluta att tillfälligt upphäva Art 31.2 e, EG- Handläggare 

godkännande av livsmedels- förordning 
anläggning 882/2004, 2 4 § 

livsmedels-
förordningen 

7.8 Besluta att permanent upphäva Art 31, EG- Handläggare 

l 
l godkännande av anläggning när förordning 
l verksamheten upphört 882/2004, art. 4, EG-

l 
förordning 853/2004 1 

Åtgärder vid bristande efter-
levnad mm 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

7.9 Meddela de förelägganden och 22 §livsmedelslagen Handläggare 
förbud (utan vite] som behövs 
för att lagen, de föreskrifter och 
beslut som har meddelats med 

l stöd av lagen, de EG-bestämm-
elser som kompletteras av lagen 
och de beslut som har med-
delats med stöd av EG-
bestämmelserna ska följas. 

7.10 Besluta Qrn skyldighet att 8 § livsmedels- Handläggare 
genomgå lakarundersökning förordningen 

7.11 Besluta att ta hand om en vara 24 §livsmedelslagen Handläggare 
som a] har släppts ut på i 
marknaden, i strid med 10 § 
livsmedelslagen eller de EG-
bestämmelser som komplet-
teras av lagen, eller b] avses 
med ett föreläggande eller ett 

l förbud enligt 22 §om 
föreläggandet eller förbudet 
inte följs 

7.12 Besluta att på ägarens 24 § livsmedelslagen Samhällsbyggnadschef 
bekostnad låta förstöra om- Enhetschef 
händertagen vara eller varor 
som OJT!fattas av ett förbud 
enligt föreskrifter meddelade 
med stöd av 6 § livsmedels-
lagen 

7.13 Besluta om sanering eller andra Art 54.2 a, EG- Handläggare 

l 
åtgärder som anses vara förordning 882/2004 
nödvändiga för att se till att 
foder eller livsmedel är säkra l eller att lagstiftningen följs. 

7.14 Besluta att begränsa eller Art 54.2 b, EG- Handläggare 
förbjuda utsläppande av foder förordning 882/2004 
eller livsmedel på marknaden 
och import eller export av 
foder, livsmedel eller djur. 

7.15 Besluta om att övervaka och vid i Art 54.2 c, EG- Handläggare 

1 

behov beordra att foder eller l förordning 882/2004 

l livsmedel återkallas, dras l l l tillbaka från marknaden 

l l ochfeller destrueras. l i 
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7.16 

7.17 

7.18 

7.19 

7.20 

7.21 

7.22 

7.23 

17.24 

Allmänt om delegation 

Ärendegrupp Lagarm.m. 

Besluta om tillstånd till att Art 54. Z d, EG-
foder eller livsmedel a11vänds förordning 882 f2f)04 
f9r a11dra ändamål än de som de 
ursprungligen var avsedda för. . 

Besluta om att tillfälligt avbryta Art 54.2 e, EG-
driften av eller stänga hela eller förordning 882/2004 
delar av det berörda företaget 
under en lämplig tidsperiod 

Besluta om åtgärder som avses i Art 54.2 g, EG-
artlkel19 i EG·förordning rorordning 882/2004 
882/2004 för sändnil'lgar från 
tredjeländ er. 

Besluta om andraåtgärder som Art54.2 h, EG-
anses vara motiverade. förordning 882/2004 

Besluta om rättelse på den 26 §livsmedelslagen 
felandes bekostnad. 

Besluta om åtgärder som 25 §livsmedelslagen 
behövs för att spåra smitta och 
undanröja risk för smitt-
spridning efter underrättelse 
från smittskyddsläkaren om att 
smitta sprids eller misstänks 
spridas genom livsmedel. 

Besluta att beslut ska gälla även 33 § livsmedelslagen 
om det överklagas 

Besluta att begära hjälp av 1 27 §livsmedelslagen 
polismyndigheten för utövande 

l av offentlig kontroll och 
verkställighet av beslut 

Atgärder vid bristande 
efterlevnad. Foder och 
animaliska biprodukter 

[ Meddela de förelägganden och 
förbud [utan vite) som, utöver 
vad som följer av de EG-
bestämmelser som komp-
letteras av lagen, behövs för att 
lagen, de föreskrifter och beslut 
som meddelats med stöd av 
lagen samt de EG-bestämm-

/ elser som kompletteras av lagen l 
1 

ska följas. ' 

23 §lag om foder och 
animaliska 
biprodukter 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

7.25 Besluta att ta hand om en vara 25 §första stycket Han!ll'<iggare 
som a) har släppts ut på mark· lag om foder och 
nallen, eller $om uppenbart är auimaliska 
avsedd att släppas ut på bipmdukter 
tu<~rknadeu eller auvä.udas i 
strid med 7 och 8 §§, de före· 
s\if(ftel'som meddelats med 
Stöd av 9 eller 11 §§eller de EG· 
bestaiilmelser som komplett-
etas åy lagen eller b) avses med 

l 
ett föreläggaude eller förbud 
euligt 23 § om föreläggandet 

l eller förbudet inte följs. 

7.26 Beslut om att låta förstöra en 25 §andra stycket Samhällsbyggnadschef l 
vara på ägarens bekostnad. lag om foder och Enhetschef 

animaliska 
biprodukter 

7.27 Beslut om rättelse på den 26 §lag om foder och Handläggare 
felaudes bekostnad. animaliska 

biprodukter 

7.28 Besluta att beslut ska gälla även 33 § lag om foder och Handläggare l om det överklagas. animaliska 

-l ' biprodukter 

Kontroll av import av foder och 
livsmedel frdn tredje land 

7.29 Besluta att omhänderta Art.19.1,EG-

1 

Handläggare 

l livsmedel eller foder från tredje förordning 882/2004 

l 
land som inte överensstämmer l 
med bestämmelserna i foder- l 

' 
l eller livsmedels-lagstiftningen l 

' samt besluta att a) förordna om 

l l att fodret/livsmedlet l i destrueras, blir föremål för 

l 
l 

l l särskild behandling i enlighet 

l 
med art. 20 eller återsänds 

l utanför gemenskapen i enlighet l 

--, l med art 21 eller vidtagande av 

l l l andra lämpliga åtgärder 
' l Handläggare 
1-

b) beträffande livsmedel ell~r-r Art. 19.1, EG· 

l 
7.29 

foder som redan släppts ut på förordning 882/2004 ' 
marknadeu, förordna om att l l fodret/livsmedlet äterkallas l l 

l 

l l eller dras tillbaka från l 
l 

marknaden innan någon av de l 
åtgärder som anges ovan vidtas .l l l 

l 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

7.30 Besluta att omhänderta Art. 19.2, EG- Handläggare 
sändning i avvaktan på förordning 882/2004 
destruktion eller vidta andra 
lämpliga åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda 
människors och djurs hälsa. 
Beträffande livsmedel av icke-
animaliskt ursprung som är 
föremål för strängare kontroller 
i enlighet med art. 15.5 och som 
inte kontrollerats eller 
hanterats i enlighet med art 17, 

l 1 se till att livsmedlet återkallas 
och omhändertas och att det 
därefter antingen destrueras l eller återsänds i enlighet med l art. 21. 

7.31 Besluta att omhänderta en AttlB, EG- Handläggare 
sändning tills dess kontroll- förordning 882/2004 
myndig)leten erhållit resultat av 
offentiig koiitrqll vid misstalike l 
om bristande efterlevnad m m. ' 

Kontroll vid handel med 

l animaliska livsmedel inom den r, Europeiska unionen ~ Besluta Gm anmälan för LIVSFS 2005:22, 9 § Handläggare 
kontroll av sändning från annat l EU-land. 

7.33 Besluta att utöka kontrollen av 
1 

LIVSFS 2005:22, 9 § Handläggare 

l livsmedel från viss anläggning. l 

l LIVSFS 2005:22, lO§ 7.34 Besluta om att sändning av Samhällsbyggnadschef 

l livsmedel ska förstöras, Enhetschef 
ätersändas eller hanteras på 

l annatsätt 
-

l Avgifter J l ' 
7.35 Besluta om inplacering av l Handläggare 

livsmedelsföretag i avgifts-
klasser enligt fullmäktiges taxa l 

l l 
för livsmedelskontroll. ' l 7.36·-4-B-e-s~lu_ta __ o_m_å~r~li-g~k-o-nt_r_o~lla_v_g-if~t--~---------· ~·ä-g_g_a-re ___________ 1 ---------~ 

11

1 l för livsmedelsanläggning enligt l T------
' fullmäktiges taxa för livs- 1 

1
1 

•r' 

1 
d 1 k 11 ,·· __ me e s ontro . 
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Allmänt om delegation 

Ärendegrupp 

7.31 BeSI~,il:a om avgiftför 
godkäl'tnande .av Jivsm!f<tels-
a!llii~lling enligt fullmäktiges 
taxa för livsmedelskontrölL 

7.38 Besluta om avgift för 
registrering av livsmedels-
anläggning enligt fullmäktiges 
taxa för livsmedelskontroll 

7.39 Besluta om avgift för extra 
offentlig kontroll av livsmedels-
anläggning enligt fullll#iktigl)s 
taxa för livsmedelskontroll 

7.40 Besluta om att sätta ner eller 
efterskänka en avgift om det 
finns särskilda skäl enligt 
fullmäktiges taxa för livs-
medelskontroll. 

8 Miljöärenden 
Miljökonsekvensbeskrf'vningar 
och annat beslutsunderlag 

8.1 Avge yttra n d e tilllänsstyrelsen 
i fråga om en verksamhet eller 
åtgärd kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan 

8.2 Avge yttrande över miljö-
konsekvensbeskrivning som 
inte kungörs tillsammans med 
ansökan i ett mål eller ärende. 

8.3 l Avge yttrande till mark- och 
miljödomstol eller länsstyrelse i 
den s k kompletteringsremissen 
vid prövning av tillståndspliktig 
verksamhet 

Miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

f8.4 Besluta i ärende om tillstånd att 

l 
inrätta avloppsanordning med 
ansluten vattentoalett 

Lagarm.m. 

6kap 8MB och 7§ 
förordningen om 
miljökonsekvens-
beskrivning 

l 

13 §l och 2 st 
[ förordning om 

miljöfarlig 

l 
verksamhet och 
hälsoskydd 
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Samhällsbyggnadsutskott ~ 

l 
i 

l i 
Handläggare 

l 



8.5 

Allmänt om delegation 

Ärendegrupp 

aesluta i lirende om tillstånd att 
ansluta. vattentoalett till 
befin!iig avloppsanordning 

Lagarm.m. 

13§1och2st 
förprdning om 
llllljöfarlig 

Delegationsordning 

Delegat Anmärkning 

Handläggare 

verksamhet och 
hälsoskydd . .. l 

~8~.6--~B~e-s7lu~~~o-m-v~i~ll~ko_r_s_o_m __ m_a_r~k----r~22~k-ap~2~5~§~3~s~t~M7.B~-r7.H~a-nd~l~ä-gg~a-r-e--------~-r---------------l 

8.7 

och miljödomstol eller läns
styrelse i beslut om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet överlåtit 
åt tillsynsmyndigheten att 
fastställa 

Besluta i tillsynsärende 
angå1;1nde miljöfarlig verk
salllhet och hälsoskydd. 

26kap9§MB 

8.8 Beslu~ att lå~ förstöra föremål 9 kap 15 § MB 

8.9 

av personlig natur och låta 
avliva sällskapsdjur som 
innehas av privatpersoner för 
att förhindra spridning av 
allvarlig smittsam sjukdom. 

Beslu~ att föreskriva att 
undersökning av verksamhet 
och dess verkningar i stället ska 
utförasav någon annan och att 
utse någon att göra sådan 
undersökning. 

8.10 Beslut om rättelse på den 
felandes bekostnad. 

Lokala föreskrifter 

26kap22§1st3 
meningenMB 

26 kap 18 § MB 

8.11 Beslu~ i ärende om tillstånd att 13 § 3 st förordning 
l inrätta annan avloppsan- om miljöfarlig 

Handläggare 

Samhällsbyggnadschef 
Enhetschef 

Samhällsbyggnadschef 
Enhetschef 

Handläggare 

Handläggare 

Max 10000 kr 

. toalett är ansluten inom hälsoskydd l 

1

.1 

ordning än till vilken vatten- verksamhet och 

l områden med de~ljplan eller l 
områdesbestämmelser. 

l~--~~--~--~---:----~~~~-4~~~--~-------r~--::~-------------4~---------------,.' 8.12 l ~e~Ju~ iärende om till~tånd. att 17 §förordningen Handläggare 
• • mra~ varmepumpsanlaggnmg om miljöfarUig _L 1~ l 1 för utvinning av värme ur mark, verksamhet och 

1 ytvatten eller grundvatten. hälsoskydd l 
·t-'' ::--:---:-::--:----:::-----::-·-:----l-=::-:::c:::---: ""------ ------------1 

1 
8.13 1 Beslu~ i ärende om tillstånd att 39 §förordningen j Handläggare 1

1 
l 

l 1 inom område med detaljplan om miljöfarlig l i 
1 1 hålla nötkreatur, häst, get, får verksamhet och ,

1

· • l 

[ 

1

, eller svin, pälsdjur eller fjäderfä hälsoskydd , ' l 
L som mte ar sallskapsd)ur, orm. l _ __j 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

8.14 aeslutalärende llrrl tillstånd 40 och 42 §§ Handlägg;lte 
eller disp!'lru; att sprida W$St . föroi"qtJ:i~ olii 
gödsel, swm eller.l!:nnan mi!jjl{al'l'g 
orenlighet ini:tm område med verksåmnet och 
detaljplan eller intill sådant häls()skyd!l 
oro,tåde. . 

Förorenade 
områden/Föroreningsskador 

8.15 Besluta i tillsynsärende 28 § föl7(lrdpingen Handläggare 
angående vidtagande av om miljöfarlig 
åtgärder inom förorenade verksatrthet ocn 
områden som avses i 10 kap hä!.soskydd l MB. 

8.16 Beslut i tillsynsärende 10 kap 12 § M8 i dess Handläggare 
angående vidtagande av lydelse till och med 
åtgärder inom miljöriskområde. 2007-07-31 samt 10 

kap 17 § MB i dess 
lydelse från och med 
2007-08-01 

8.17 Besluta i tillsynsärende om 10kap8§1stMBi Handläggare 
ansvar för verksamhetsutövare dess lydelse till och 
eller den som annars är med 2007-07·31 
ansvarig att utreda samt 10 ~p;!, 3, 4, 6, 
föroreningar. 7,9,*0§MBidess 

lydelse från och med 
2007-08-111 

8.18 Besluta i tillsynsärenden 10 kap 9 § MB i dess Handläggare 
angående underrättelser om lydelse till och med 
upptäckta föroreningar. 2007-07-31 samt 10 

kap 11 § MB i dess 

l lydelse från och med 
2007-08-01 

8.19 Besluta i tillsynsärenden 26kap 22 § MB Handläggare 
angående undersökningar av 
misstänkt förorenade områden. 

8.20 Avge yttrande tilllänsstyrelsen 3 § förordning om Handläggare 
om samråd avseende förklaring l miljöriskområde 

l av område som miljörisk- l 

, område. l ' 
jordbruk och annan verksamhet j 
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8.21 

8.22 

8.23 

8.24 

8.25 

8.26 

8.27 

8.28 

8.29 

t 8.30 

Allmänt om delegation 

Ärendegrupp Lagarm.m. 

Besluta om dispens för 36 § Statens 
stallgödselspridning enligt jordbruksverks 
statens jordbruksverks före- föreskrift om 
skrift om miljöhänsyn i jord- miljöhänsyn i 
bruket vad avser växtnäring. jordbruket vad avser 

växtnäring 

Besluta i ärende om dispens 36 §förordning om 
från regler angående spridning miljöhänsyn i 
och lagring av gödsel. jordbruket 

Besluta i ärenden gällande 
anmälan för samråd enligt 12 
kap 6 § MB. 

Ilesluta i tillsynsärenden enligt 
12kapMB. 

Avge yttrande tilllänsstyrelsen 9 § förordningen om 
i ärende om dispens för miljöhänsyn i 
djurhållning och gödsel- jordbruket 
hantering. 

Avge yttrande tilllänsstyrelsen 
om tillbyggnad eller nybyggnad 
av stall och ladugård. . 

l Avge yttrande till länsstyrelsen 12 kap 6 § MB 
t eller skogsstyrelsen i ärende 

angående anmälan för samråd 
för verksamhet/åtgärd som 
väsentligt kan komma att ändra 
eller skada naturmiljön. 

--
Skydd av orortiden m m 

Besluta i ärende om dispens 7 kap 13-18 och 25-
från strandskyddsbestämm- 26 §§ MB 

1 elserna. 

Beslut i ärende om dispens från 7kap 7, 9och 10 §§ 
föreskrifter som kommunen MB 
meddelat för naturreservat, 
kulturreservat och natnrminn~ 

Besluta i ärende om dispens . 9 § förordning om 
från föreskrifter som 

1 kommunen meddelat for djur
l och växtskyddsområde. 
l 

l områdesskydd 
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Allmänt om delegation Delegatlonsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

8.31 Hesluta i ärende om dispens 7kap22§MH fialtdläggare 
från föreskrifter som 
k~>mmunen meddelat för 
Vlittenskyddsområde. 

8.32 Besluta i tillsynsärende 7 kapMB Handläggare 

' angående åsidosättande av 
föreskrifter som gäller för 
områden som omfattas av 
skydd enligt 7 kap MB. 

8.33 Hesinta i tillsynsärende 7kapMH fland!äggare Ej avslag. Beslut 
angående efterlevnad av fattas av samhälls-
strandskyddet byggnadsutskottet 

i 
8.34 Besluta i tillsynsärende 8kapMB Handläggare 

l 
angående åsidosättande av 
föreskrifter som gäller enligt 8 
kap MB. 

8.35 Hesluta i tillsynsärenden 7, 8 och 12 kap Mil Handläggare 
angående skötsel av jord-
brnltsmark enligt 7, 8 och 12 
kaJIMB. 

Vattenverksamhet 

8.36 Avge yttrande tilllänsstyrelsen Samhällsbyggnadsutskott 
OJ;h skogsstyrelsen angående l 
vattenverksambet enligt 11 kap l MH. 

Kemiskaprodukter och 

l 
biotekniska organismer 

8.37 Ilesluta i ärende om tillstånd till 14 § SNFS 1997:2 Handläggare 
spridning av kemiska 
bekämpningsmedel. 

' 
18.38 Besluta i tillsynsärenen Handläggare 

l l l 
angående kemiska produkter l och biotekniska organismer. 

l _____ , 
8.39 Avge yttrande till Kemikalie- Samhällsbyggnadsutskott 

inspektionen och länsstyrelsen i l 
tillståndsärenden och övriga l ärenden där yttrande begärs 
avseende kemiska produkter 

l l 
l 
' eller biotekniska organismer. l 

~ 
l 

l 
-

~ ' Kosmetiska och hygieniska ' 
l produkter l 

' 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

8.40 Meddela före!ägg;mden och Handläggare 
för)luditillsynsärenden 
gällande kosmetiska och 
hygieniska produkter. 

Avfall och producentansvar 

8.41 Besluta! ären(j:e orn 15 kap 18§ 3och4st Handläggare 
dispens/till~nd att själv MB 
återvinna och bortskaffa avfall. 

8.42 Besluta om dispens eller l Handläggare 
undantag från bestämmelser i 

l lokal renhållningsordning. 

8.43 Besluta Hillsynsatende att den 15kap30§MB Handläggare 
sorn är allS\Iltrig. för ned--
skrapningska Iordningställa 
platsen ochyidtalärnpliga 
förebyggaolle åtgärder. 

8.45 Besluta i övriga tillsynsärenden Handläggare 
enligt 15 kap MB. 

8.46 Avge yttrande tilllänsstyrelsen 26 § avfalls- Handläggare 
i ärende om tillstånd till yrkes- förordning 
mässig transport av avfall 
inklusive farligt avfalL 

Bilskrotning 

8.47 Avge yttrande tilllänsstyrelsen 6 § bilskrotnings· Handläggare 
om auktorisation av bilskrot- förordningen 
ningsverksarnhet. 

8.48 Sesluta i tillsynsärenden Handläggare 

Miljösanktionsavgifter 

8.49 Besluta om miljösanktionsavgift 30 kap 3 § MB och l Handläggare 
om högst 5000 kr. förordningen om • l miljösanktions- l l avgifter 1 

8.50 Besluta om miljösanktions- ·- ------=ramhällsbyggnadsutskott 
avgifter över 5000 kr. 

j Avgifter 
- -- . -

h.51 

l . 
l l 

Besluta att verksamhet ska l Handläggare 

l 
hänföras till viss avgiftsklass 
och betala en årlig avgift enligt l 

l 
kommunfullmäktiges taxa för 

l prövning och tillsyn enligt M B. 
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8.52 

8.53 

8.54 

8.55 

8.59 

8.60 

l 
l 
l 
l 

8.61 

r 
l 

l 
' 

18.62 

f--
l 

Allmänt om delegation 

Ärendegrupp 

Besluta att påföra tirnavgift 
eller handläggningsavgift enligt 
kommunfullmäktiges taxa för 
prövning och tillsyn. 

Besluta att sätta ned eller 
~fterskänka avgift enligt 
kommunfullmäktiges ta)Ca för 
prövning och tills:Yn enligt MB. 

Ombud i mark- och miljiidomstol 

Behörighet att företräda 
kommunstyrelsen som ombud i 
mark- och miljödomstol 

Lagen (1998:814) med 
särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och 
skyltning 

Besluta i ti!lsynsären<le!l om 
renhållning som avses i 4. § 
lagen med särskilda bestäm-
meJser om gamrenhällning och 
sky!toing. 

strålskyddslagen (1998:220) 

Besluta i tillsynsärende. 

Besluta att påföra tirnavgift 
enligt kommunfullmäktiges 

l taxa för prövning och tillsyn 

1 
enligt strålskyddslagen. 

Besluta att sätta ned eller 
efterskänka avgift enligt 
kommunfullmäktiges taxa för 
prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen. 

. Förordning (1988:372) om 
l bidrag till åtgärder mot l radon i egnahem 

Avge yttrande tilllänsstyrelsen 
om ansökan om radonbidrag. i Lag (2005.1248) om 
skyldighet att tillhandahålla 
förnybara drivmedel 

Delegationsordning 

Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

Handläggare 

-
Handlaggare 

-

Samhällsbyggnadschef 
Enhetschef i 

l 

12 § lagen med Handläggare 
särskilda bestäm-
meJser om gato-
renhållning och 
skyltoing 

l 

32 § Handläggare 
strålskyddslagen l l Handläggare 

' 

Handläggare l 
l 

l 
l 
l 
' ' --

l l 
' l l 
' l 
l Handläggare l 
l J --· - ------

' ' 
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Allmänt om delegatlon 

Ärendegrupp 

8.63 B<lst'd~ i tillsynsarende 
giill<!o~!fefönly,~ara dr.i~edel 
o~)l.·yltf.!!!ljlav be$!taatt 
!!esluwt s)<a galla omedelbart 

Ordningslagen (1993:1617) 

8.65 Avge ytg-ande till 
polismyndighet~n. 

Lagarm.m. Delegat 

~ § l<!gom skyldighet Flanl!låggare 
atttnfhandahäla 
f.,my!!ara dnvmedgl 

!tandläggare 

Delegationsordning 

Anmärkning 

r---4-~~~~~~~~--~------------r---------------~-------------Lag om viten (1985:206) 

8.67 Ansö!<a om utdömande av 
fastsfällt vite. 

Yttranden 

8.68 Yttrande till mark· och 
Ml.ljt\tioll),stol eller lansstyrelse 
om tillstånd tiU miljöfarlig 
verks<1rnhet enligt 9 !<ap MB. 

8.69 Yttrande angående översikts
planer, detaljplaner, områdes
bestämmelser och förhands
besked, som inte särskilt 
delegerats till annan. 

9 Alkohollagen 

9.1 

9.2 

l 9.3 

Bifalls- och delvis 
bifallsbeslutangående 
stadigvarande tillstånd. 
Avslagsbeslut aQgående 
stadigvarande tillstånd 

Beslut om ändrat tillstånd 

8 kap 2, 4 § § 
alkohollagen 

B kap 2§ 
alkohollagen 

8 kap 2§ 

S<!rnhällshyggnadschef 
Enhetschef 

Samhällsbyggnadsptskott 

Samhällsbyggnadsutskott 

Handläggare 

Samhällsbyggnadschef 

Enhetscef 

Handläggare 
alkohollagen 1 

9.4 Beslut om tillfälligt tills-:tå:-n-:d---+-8-k-ap_2_§ __ ~--f-:H::-a-n-::dl"'äg_g_a_re·------+--------~ 

~---+-:-:-----~-::---~~~--+-a-lk_o_h_oi_Ia_g_e_n ______ +-~~~------~~--+------------~ 
9.5 Beslut om tillfälligt tillstånd för 8 kap 6 § Samhällsbyggnadschef l ' 

I

l provsmakning vid mässor o. dyl. alkohollagen Enhetschef , j 
J ~~~~--~~~~-~~~-------------~-~~-----------+---0--------~ 

9.6 Beslut om tillfålligt tillstånd för s kap 7 § Handläggare l 
provsmakning vid lk h Il 

11

1 
l tillverkningsstället a 

0 0 
agen + · 

l l _j l 

~--~,, -B-es-:lu_t_o_m_g-od-::k-a-·n_n_a-nd"ce-av---+-8-k_a_p_4_§_____ Handläggare - ~----------1 

1 l lokalen vid tillfällig alkohollagen l ,l 

l l cateringservering. 1 l i 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

' Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

9.8 Beslut att aV\1isa ansökan, 8 kap 2§och samt H<!ndlägg<!re . 
. 

inleda och avsluta/avskriva 
9kap2§ ärenden 
alkohollagen 

. 

9.9 Beslut att meddela villkor Delegaten som fattat det Villkor meddelas i 
ursprungliga beslutet. samband med beslut 

om tillstånd. 

l 
9.10 Beslut att godkänna nya 8 kap 12 §samt Handläggare Om bolagsman inte 

bolagsman mm 9kav11§ godkänns blir trä.gan 
alkohOllagen om återkallelse i!V 

tillstånd aktuellt 

9.11 Medgivande till ombyggnad av 9 kap.ll § Handläggare 
serveringsställe alkohollagen 

9.12 Beslut i samband med anmälan 8kap3§ Handläggare 
att krydda sprit alkohollagen 

9.13 Seslut angående ansökan från 9 kap. 12 § Handläggare Ansökan skall 
konkursförvaltare alkohollagen behandlas med 

förtur 

9.14 Beslut om förbud att sälja folköl 9kap19§ Samhällsbyggnadsutskott 

alkohollagen . 

9.15 Beslut om återkallelse av 9 kap. 18 §lp. Handläggare 
tillstånd i samband med alkohollagen 
ägarbyte, på parts begäran eller 
då verksamheten upphör 

9.16 Beslut om äterkallelse av 9 kap. 18 § 2-3p. Samhällsbyggnadsutskott 

l stadigvarande tillstånd alkohollagen 

9.17 Beslut om att meddela 9 kap. 17 § Samhällsbyggnadsutskott 
l i tillståndsinnehavare varning alkohollagen l l 

19.18 l Beslutomattmeddela 9kap.17§ Handläggare l l tillståndsinnehavare erinran alkohollagen l 
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Allmänt om delegation Delegatlonsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

9.19 Tillsyn av serveringsställen 9 kap. 2,3,8,11,13,14 Handläggare 

§ § alkohollagen 

9.20 Anmälan om brottsmisstanke 9kap.8§ Handläggare 
eller överlämnande av alkohollagen 
utredning till polis- eller 
åklagarmyndighet 6 §Förvaltnings-

lagen 

9.21 Avge yttrande till annan 9 kap. 8,11,13,14 § § Handläggare 
· myndighet samt lämna och alkohollagen och 

inhämta handlingar 
6 §Förvaltnings-
lagen 

9.22 Begäran om polisbiträde 9kap.9§ Samhällsbyggnadschef 

alkohollagen Enhetschef 

9.23 Beslut att avvisa överklagan lO kap. l §alkohol- Handläggare 
som ej inkommit i rätt tid lagen och 24 § 

förvaltningslagen 

9.24 överklagan till förvaltningsrätt, lO kap. l§ Delegaten som fattat det 
kammarrätt och högsta alkohollagen ursprungliga beslutet 
förvaltningsdomstolen 

9.24a Besluta att sätta ned eller Handläggare 
efterskänka avgift enligt 
kommunfullmäktiges taxa för 
tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen 

9.24b Beslut om riktlinjer för Alkohollagen Samhällsbyggnadsutskott 
serveringstillständ 

9.24c 

'"'""om """'""''"':,-"f'""""'""'"'' Samhällsbyggnadsutskott 

2§ 

Tobakslagen (1993:581) 

9.25 . Meddela föreläggande eller Tobakslagen § 20 Samhällsbyggnadsutskott l 
förbud samt sätta ut vite l 

l 
l 

--::;~- !--
_, ___ 

1

9.25a Meddela varning Tobakslagen § 20 Enhetschef 

Kontorschef 
l 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

9.26 Beslut om att en tobaksvara Tobakslagen § 21 Handläggare 

skall tas omhand 

9.27 Yttrande till förvaltningsrätten Tobakslagen § 25 Delellaten som fattat det 

över överklagat beslut samt ursprungliga beslutet 

b~slut <lm att överklaga 
förvaltningsrättens beslut till l 
.I!Ogsta förvaltningsdomstolen 

Lotterilagen (1994:1000) 

9.28 Yttranden till Lotteri- Handläggare 

il!spektionen 

10 Transportenhet 

Besbit om tillstånd till 
i färdtJänst 

10.1 -enligt kommunens riktlinjer 6-9 §§Lagom Handläggare 

färdtjänst 
(1997:736) 

--
10.2 " avsteg från kommunens Handläggare 12 §Lagom 

riktlinjer färdtjänst l . 

Beslut om att återkalla eller 12§Lagom Handläggare 
begränsa tillstånd till färdtjänst färdtjänst 

10.3 - om förutsättningarna för Handläggare 

~ f-:-: 
tillstånd inte längre föreligger -

110.4 - om tillståndshavaren gjort sig Handläggare 
skyldig till allvarliga eller l """'"'' "''""'''";::! l _________ _J föreskrifter och villkor som 
gäller för färdtjänst 

10.5 Beslut om tillstånd till 4-7 §§ Lag om Handläggare l 
riksfärdtjänst l riksfärdtjänst l 

• (1997:736) l 

l 
Beslut om att återkalla eller 9 §Lagom 

l begränsa tillstånd till l 
riksfärdtjänst 

riksfärdtjänst 

~ ' ....._...) 

10.6 -om förutsättningarna för Handläggare i 

tillstånd inte längre föreligger ! l 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

10.7 - om tillståndshavaren gjort sig Handläggare 
skyldig till allvarliga eller l 

upprepade överträdelser av de 
föreskrifter och villkor som 
gäller för riksfärdtjänst 

10.8 Skol.skjuts enligt skollagen 10 kap 32 och 40§§, Handläggare 
(2010:.80(}} 11 kap 31 och 39 §§, l 

19 kap 2(}§ l 
10.9 Beslut enligt Riktlinjer för Handläggare 

handläggning av särskild 
kollektivtrafik i Sala kommun. 

-~ 

11 Lltg om bliandfarliga och 
exPlosiva varQr (2.010:1011) 

11.1 Förelägganden och förbud i 25 § 1st Räddningschef 

l tillsynsärenden Stf räddningschef 
Brandinspektör 
Insatsledare 

11.2 Tillständsprövning för 16§ Räddningschef 
explosiva varor Stf räddningschef 

Brandinspektör · 
l.nsatsledare 

11.3 Tillståndsprövning för 17 § l Räddningschef 
brandfarliga varor l Stf räddningschef 

Brandinspektör 
Insatsledare 

Lag om s~dd mot olyckor 
(2003:778] 

11.4 '""""""''""'"ffi <bod~~;'"'§," Räddningschef 
tillsynsärenden Stf räddningschef 

Brandinspektör 
Insatsledare 

11.5 Besluta om att föreläggande 5 kap 2 § 3 st Ledningsutskott 
eller förbud får förenas med l 
vite och i brådskande fall, om l 
någon inte vidtar åtgärd enligt 
föreläggande, besluta om att 

l 
åtgärd sker av myndigheten på 
den försumliges bekostnad. 

11.6 Bevilja egensotning . 3 kap 4 § Räddningschef 

l l Stf räddningschef 

42 (46) 



Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

11.7 Me!ldela erforder!!g'll (öre· 5 kap 2 § 2 st 
. SkorStepsfeja®ästare . 

. lä~!!a!llle!l.f!Clt förblid med 
3kap4§ 

. 

l\l.ll~!l:fflll,gav b!'i%tet;.s!>m 
• ~ol,lsta~erats Vid brandskydds· 

l<on~!Jil, Så(lanatörelägganden .. 
elle.rJörbuli får inteförenas 

• 

' 
med Vite. . . ·. 

Eldningsförbud 

11.8 Me!lge undantag från Rädtl.nings~)lef 
eldnirtgsförbu!let tSala Sl:f räddningschef . 

~~ 
kommun Brartdins!>ektör 

12 Tekniska kontoret 

12.1 Yttrande över remisser från Enhetschef teknisk service 
polisen, t ex i ärelld!tlom l anordnande av offeQ.tljg 
tillst:ällning och sammankomst 

=J 12.2 Beslut om förordnande av Samhällsbyggnadsutskottet 
parkeringsvakt 

12.3 Beslut om avstängning av §43Lagom Kontorschef tekniska 

l vattenförsörjning till en allmänna kontoret 
fastighet 

vattentjänster ! 
12.4 Upplåtelse av gatumark, Enhetschef teknisk service 

parkeringsplats och allmän 
platsmark 

12.5 Upplåtande av gatumark för Enhetschef teknisk setvice Kortare tid än 6 
byggnationer m m. månader 

12.6 Lokala trafikföreskrifter 10 kap 1-3 Trafikingenjör 

l §§Trafikförordningen 

! (TrF] (1998:1276) 

-l 12.7 Föreskrifter med särskilda 10 kap 14 § TrF Trafikingenjör 
trafikregler för väg eller viss 

_j vägsträcka. 
12.8 Undantag från lokal , Trafikingenjör ' 13 kap 3-4 §§ TrF 

-~ trafikföreskrift l Enhetschef teknisk setvice 12.9 i Flyttning av fordon. Lag om flyttning av 

l l fordon i vissa fall 

l 
l (1982: 129), ' 

l 
l Förordning om l 

flyttning av fordon i i 

l l 
l 

vissa fall (1982:198) l ! 
' l 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

12.10 Övriga frågor som avses i Lag Trafikingenjör 
om nämnder för vissa 
trafikfrågor (1978:234) av 
tillfällig natur 

12.11 Pårk~rll!gStillstånd för 13kapB§TrF Trafikingenjör . 

rörl!lsehindrade 
. 

i 12.13 Meddela föreskrifter för 12 kap 1 § TrF Trafikingenjör 
l 

väghållningsarbete 
12.14 Tillstånd att disponera vägar III Enhetschef gata/park 

m för motortävling 
12.15 Undantag enligt 20-23 §i Enhetschef teknisk service 

renhållningsordningen för Sala l kommun l 

12.16 !lestitution av vatten- och Erthetschef 
avloppsavgifter satnhlUlsteknisk enhet 

12.17 Avtal om försäljning av virkes- Enhetschef gata/park 
och rotposter 

12.18 Vara beställarombud vid Kontorschef tekniska överstigande 6 
nybyggnadsentreprenad och kontoret prisbasbelopp 
entreprenad för större om- och 
tillbyggnader eller konsult-
uppdrag för sådana 
entreprenader 

12.19 Vara beställarombud vid om- Chef för lokalförvaltning Upp till6 
och tillbyggnadsentreprenader 

l 
prisbasbelopp 

eller konsultuppdrag för sådana 
entreprenader 

12.20 Ändring i byggnadsprogram och Kontorschef tekniska l i bygghandlingar kontoret 

Chef för lokalförvaltoing 
-

12.21 Besiktningar och efterarbeten Chef för lokalförvaltning 
samt godkännande av utförda 

l arbeten som påkallats av 
besiktningar och liknande 
förrättningar 

112 22 
Uthyrning och förhyrning av Chef för lokalförvaltning 
bostäder och av lokaler 

3 Nyttjanderätt till kommun- Chef för lokalförvaltning 

113 
styrelsens förvaltningslokaler 
Fritid 

' 
rl3.1 Beslut om arrangemangsbidrag Kultur- och fritidsutskott 
l till föreningar och organisa- l l tioner ' ' 
113.2 

--~~--~- l --
Pröva tillständ enligt 

l 
Fritidsintendent 

l lotterilagen (1994:1000) l Informatör 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.rn. Delegat Anmärkning 

13.3 Föreningsbidrag till fritids- och Kultur- och fritidsutskott 
idrottsföreningar 

Kontorschef Upp till l 
prisbasbelopp 

13.4 Besl1.tta om avgifter inom bad· Kultur- och fritids!ltskott . 

och fritidsgårdsverksamhet 
13.5 Besluta om avgifter för idrotts- Kultur- och fritidsutskott 

och motionslokaler 
13.6 Utdelning av förenlngsledar- Kultur- och fritidsutskott 

stiJ)endium . 

13.7 Utgått 

14 Kultur 

14.1 Besluta om avgifter inom Kultur- och fritidsutskott l 

biblioteksverksamheten 
14.2 Utdelning från kulturfonder Kultur- och fritidsutskott 

14.3 Utdelning av kulturstipendium Kultur- och fritidsutskott 

14.4 Fördelning och utdelning av . Kultur- och fritids' 
bidrag till studieforhund utskottet bereder 

ärendena 

14.5 Beslut om arrangemangsbidrag l l Kultur- och fritidsutskott 
till föreningar och organisa-
tioner 

14.6 Besluta om verksamhetsbidrag Kultur- och fritidsutskott 
till kulturföreningar 

14.7 l Fördelning och utdelning av Ledningsutskott Kultur- och fritids-
bidrag till samlingslokaler utskottet bereder 

ärendena 
-

14.8 Utdelning av naturastipendium Kultur- och fritidsutskott 
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