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Beslutanderätt och delegering 
Styrelsen 
Enligt 6 kap. § 1 kommunallagen (KL) skall styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Nämnderna 
Enligt 6 kap. § 6 KL, skall nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Reglementen 
Av 6 kap. § 44 KL framgår att kommunfullmäktige skall utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. Kommunfullmäktige 
har även rätt att delegera åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden enligt 5 kap. § 2 KL. 

Delegering 
Med delegering avses att Samhällsbyggnadsnämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. 
Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering i ärendet saknar laga verkan, dvs. det gäller inte. 

Allmänt 

Av 6 kap § 37 KL följer att en nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till 
 Ett utskott (avdelning) av nämnden, t.ex. ett arbetsutskott 
 En enskild ledamot eller ersättare (suppleant), t.ex. ordförande. 
 En anställd hos kommunen. Denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den nämnd som delegerar beslutanderätten. 

Förvaltningschefer får vidaredelegera till anställda, brådskande ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas får delegeras till ordföranden eller 
annan ledamot enligt 6 kap § 39. 
Flera specialförfattningar, t.ex. Plan och bygglagen, innehåller också uttryckliga delegeringsförbud, som grundas på en bedömning av vissa ärendens principiella betydelse. 
Offentlighetsprincipen och den därmed förknippade rätten att ta del av allmänna handlingar förändras inte av att beslutanderätten delegeras. Förvaltningschef äger rätt att fatta 
beslut i samtliga ärenden som delegerats till tjänsteman, vid ordinarie delegats frånvaro eller vid jäv. 

Delegationsbegränsningar i kommunallagen 
Av 6 kap. § 38 KL följer att beslutanderätten inte får delegeras i följande ärenden 
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
 Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige 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 eller annars av större vikt. 
 Ärenden som väckt genom medborgarförslag och som har överlåtits till samhällsbyggnadsnämnden. 
 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 
Utöver ovanstående får samhällsbyggnadsnämnden själv bedöma vad som ska delegeras. 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Samtliga beslut som fattas med stöd av delegering ska enligt 6 kap. § 40 KL anmälas till Samhällsbyggnadsnämnden. På så sätt kan nämnden följa hur uppdraget att fatta 
beslut i Samhällsbyggnadsnämndens ställe utförs. Anmälan har registrerings-, informations- och kontrollsyfte. Anmälan innebär dock inte att nämnden omprövar eller 
fastställer beslutet. Anmälan sker via nämndens sekreterare enligt intern arbetsrutin. Delegaten ska omedelbart skicka beslutet till sekreterare som anmäler till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
Verkställighetsbeslut anmäls inte till Samhällsbyggnadsnämnden. 

I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för de beslut som fattas av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att det alltid ska finnas någon form av 
skriftlig dokumentation. Varje beslut ska innehålla uppgift om: 
 Vem som beslutat 
 När beslutet är fattas 
 Vilket beslut som fattas och vad beslutet avser. 

Delegering och ren verkställighet 
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från Samhällsbyggnadsnämnden till delegaten. Beslut som fattas på delegation fattas på Samhällsbyggnads-
nämndens vägnar. Det ska därför framgå att beslutet är ett delegationsbeslut t.ex. genom formuleringen ”På Samhällsbyggnadsnämndens vägnar”. Beslutet ska undertecknas 
av delegaten och registreras. 

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Delegeringsordningen ska inte omfatta ärenden av rent verkställande art. 
Verkställighet innebär ”faktiskt handlande” eller beslut som normalt fattas av tjänstemän i kraft av deras tjänsteställning. Verkställighet i det dagliga arbetet utgår ofta från 
beslut som regleras i lag eller avtal. 

Verkställighetsbesluten redovisas i ett separat dokument. 

Delegering och samarbete mellan kommuner - avtalssamverkan 
Enligt 6 kap. § 37 KL är en nämnds delegeringsrätt begränsad till ”en anställd hos kommunen”. Enligt 9 kap § 37 får en kommun ingå avtal om någon av dessa uppgifter helt 
eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtalssamverkan). Kommunen får inom ramen för avtalssamverkan, med de begränsningar som följer av 6 kap 38 §, komma 
överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. I så fall tillämpas 7 kap 4-8 §§. 

4 



 

Förvaltningsövergripande 
NR. 1 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ERSÄTTARE KOMMENTAR 
1.1 Besluta om Samhällsbyggnadsnämndens 

förtroendevaldas deltagande i kurser o dyl. 
  SBN AU   Anmäls 

1.2 Beredning av motioner och yttranden vid 
remissförfarande. 

  Förvaltningschef Avdelningschef Anmäls 

1.3 Föra register över behandlingar av 
personuppgifter som utförts under 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar 

Dataskyddsförordning 
(GDPR) 

Personuppgifts- 
biträde 

  Anmäls 

1.4 Beslut i fråga om fullmakt för person att 
företräda Samhällsbyggnadsnämnden i allmän 
domstol och förvaltningsdomstol. 

  SBN AU   Anmäls 

1.5 Besluta att ärende ska avskrivas. 
Då part t.ex. avlidit, flyttat, tagit tillbaka 
ansökan/klagan eller störning upphört. 

  Delegat i aktuellt 
ärende 

    

1.6 Rättelse av skrivfel och liknande avseende 
a) delegationsbeslut. 
b) beslut som inte har delegerats 

§ 36 Förvaltningslagen 
(2017:900) 

a) delegat i aktuellt 
ärende 
b) avdelningschef 

  Part ska få 
möjlighet att yttra 
sig över rättelse. 

1.7 Besluta i fråga om omprövning av beslut och 
yttrande i ärenden där ursprungsbeslutet 
fattas av delegat. 

§ 37 Förvaltningslagen 
(2017:900) 

Avdelningschef   Omprövning får inte ske 
om nya beslutet blir till 
nackdel för någon part. 

1.8 Besluta att överklaga överprövade beslut 
och domar. 

Överklaganden grundas 
på respektive författning. 

Förvaltningschef i 
samråd med ordf. 

  Anmäls 

1.9 Besluta i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

6 kap. § 36 
Kommunallagen 

Ordförande Vice ordförande Anmäls 

1.10 Besluta i fråga om att inte lämna ut handling. 
(Beslutet ska dokumenteras samt att den som 
begär att få ut handlingen ska upplysas om att 
beslutet går att överklaga.) (Besvärshänvisning)) 

6 kap. § 3 Offentlighets- 
och sekretesslagen 
(2009:400) 

Förvaltningschef Nämnds- 
sekreterare 

Anmäls 

1.11 Besluta i fråga om uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande av handling. 

6 kap § 2 Offentlighets- 
och sekretesslagen 
(2009:400) 

Förvaltningschef Avdelningschef Anmäls 
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NR. 1 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ERSÄTTARE KOMMENTAR 
1.12 Meddela föreläggande om att delgivande part 

ska inkomma med bevis på delgivning. 
§ 8 Delgivningslagen 
(2010:1932) 

Avdelningschef   Anmäls 

1.13 Besluta om avvisning av överklagande som 
kommit in för sent. 

§ 45 Förvaltningslagen 
(2017:900) 

Handläggare i  
aktuellt ärende  
vid avvisning 

Avdelningschef Anmäls 

 

Förvaltningsärenden – ekonomi, inköp och firmatecknare 
NR.2 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ERSÄTTARE KOMMENTAR 
2.1 Tecknande av samverkansavtal och liknande med 

kommuner och landsting och som avser 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 

  Förvaltningschef   Anmäls 

2.2 Vara samhällsbyggnadsnämndens firmatecknare.   Förvaltningschef   Anmäls 
2.3 Besluta om nedskrivning av fordran enligt 

allmänna bestämmelser och rutiner för 
debitering och kravverksamhet till ett belopp 
motsvarande 
a) Upp till 49 000 kr 

b) Upp till 149 000 kr 

c) Upp till 249 000 kr 

  a) Handläggande 
tjänsteman 
b) Handläggande 
tjänsteman i samråd 
med närmaste chef 
c) Förvaltningschef 

  Anmäls 

2.4 Besluta om inköp av konst inom budgeterad ram   Kultur- och 
fritidschef 

  Anmäls 

2.5 Omdisponering av investeringar inom ram 
a) Upp till 500 000 kr 
b) Upp till 1 000 000 kr 
c) över 1 000 000 kr 

Riktlinjer för 
investeringsredovisning 

a) Förvaltningschef 
d) Samhälls-
byggnadsnämnd 
b) Kommunstyrelse 

  Anmäls 
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Personalärenden – anställning, ledighet och lön 
NR.3 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ERSÄTTARE KOMMENTAR 
3.1 Besluta om att inrätta ny respektive konvertera 

befintlig tjänst. 
  Förvaltningschef   Anmäls 

3.2 Besluta om återbesättning av vakant  
tillsvidaretjänst. 

  Förvaltningschef   Anmäls 

3.3 Besluta om att erbjuda viss person 
tillsvidareanställning. 

  Förvaltningschef   Anmäls 

3.4 Besluta om ledighet för prov av annan tjänst 
förlängning utöver ett år. 

  SBN AU   Anmäls 

 

Personalärenden – övrigt 
NR.4 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ERSÄTTARE KOMMENTAR 
4.1 Fullmakt att företräda kommunen i rättegång 

avseende arbetsrättsliga tvister. 
  HR-chef   Anmäls 

4.2 Besluta i ärenden av icke principiell natur som rör 
överenskommelser respektive strandning och 
agerande efter strandning, dock inte konflikt, vid 
förhandling angående 
a) lokala kollektivavtal 
b) överenskommelse vid förhandling om påstått 
brott mot lag eller avtal löne-, pensions- eller 
anställningsvillkor i övrigt 

  HR-chef   Anmäls 
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Miljöbalkens och Livsmedelslagstiftningens områden m.fl. 

Med stöd av 6 kap §§ 33 och 34 kommunallagen samt speciallagstiftning som exempelvis 26 kap miljöbalken beslutas att i nedan redovisade 
ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten till där angivna delegater. 

Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid nästkommande nämndsammanträde 

Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande ärenden, se sid 5) inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. Sådana ärenden ska av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande. 

Gemensamma bestämmelser för delegeringen 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt att besluta: 
att bifalla eller avslå en ansökan, 
att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor, 
att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som anges i särskilda bestämmelser. 
att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden, 
att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd, 
att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansökningshandlingarna vid äventyr att bristen avhjälps på sökandens 
bekostnad eller ansökan avvisas (19 kap. § 5 första stycket 2 och 22 kap. 2 § MB) 
att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet till behandling i sak, 
att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning), 
att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i § 36 respektive 37 förvaltningslagen 
att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som delegaten själv fattat 

Delegeringen avser inte befogenhet att avslå en framställning eller ansökan eller att avgöra ärende som är av stor vikt eller har principiell 
betydelse. 

Delegation till tjänsteman får vid förfall av denne, utövas av förordnad vikarie. 
Vid förhinder för ordinarie tjänsteman och då beslut inte utan olägenhet kan avvaktas, äger överordnad tjänsteman eller annan tjänsteman inom 
verksamhetsområdet med samma beslutanderätt, rätt att fatta beslut istället för ordinarie tjänsteman. 
Delegation till chef får vid förfall för denne, utövas av tillförordnad chef. 
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Delegation får vid omständigheter där det bedöms nödvändigt, hänskjutas av delegaten till närmast överordnad chef. 

Delegation får inte utövas i ärenden som berör beslutsfattandes egna personliga förhållanden eller där jäv kan anses föreligga enligt 
förvaltningslagen eller kommunallagen. 

Delegater 
Delegat Avser 

Handläggare Miljöinspektör, Livsmedelsinspektör eller annan handläggare med uppgift att handlägga ärendet. 

BoM chef Bygg- och miljöchef 
Sbn au Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott  

Begreppsförklaring 
I denna delegationsordning används följande förkortningar 
AF Avfallsförordningen (2011:927) 
AL Alkohollagen (2010:1622) 
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 livs- medel 

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 genom- 
förandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel 

EG 882/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll av produkter av efterlevnaden av foder- 
och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur- hälsa och djurskydd 

FAM Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador 
FAOKF Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter 
FAOKL Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livs- medel 
FAPT Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

FFAB Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter 
FL Förvaltningslagen (1986:223) 

FMH Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
FMKB Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 

FMSA Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter 
FOS Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
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FVV Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. 

KL Kommunallag (1991:900) 
LFAB Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 

LIVSFS 2009:5 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien, i lydelse enligt LIVSFS 2009:5 
LMF Livsmedelsförordningen (2006:813) 

LML Livsmedelslagen (2006:804) 
MB Miljöbalken (1998:808) 

MTF Miljötillsynsförordningen (2011:13) 
NFS 2003:24 Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
SLV-DK Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten 

SNFS 1997:2 Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2 om spridning av kemiska bekämpningsmedel 
SSF Strålskyddsförordningen (1988:293) 

SSL Strålskyddslagen (1988:220) 
SSMFS 2008:36 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier, SSMFS 2008:36 

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105)  
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Miljöbalken 
NR. 5 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT KOMMENTA

R 
 

  MB 2 kap. Allmänna Hänsynsregler 

5.1 Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna 

2 kap. §§ 2-9, 26 kap. MB Handläggare    

  MB 6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar och annat underlag 

5.2 Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i 
samrådsskedet om miljökonsekvensbeskrivning 

6 kap. § 4 MB Handläggare    

5.3 Avge yttrande till länsstyrelsen och mark och miljödomstolen i 
fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

6 kap. § 5 MB Handläggare    

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

6 kap. § 8 MB,  
FMKB § 12 

Handläggare    

5.5 Avge yttrande om MKB i samband med att MKB för plan 
eller program upprättas eller med anledning av att MKB för 
plan eller program upprättats 

6 kap. §§ 12-14 MB  
FMKB § 8 

Handläggare    

  MB 7 kap. Skydd av områden 

5.6 Besluta i ärenden enligt vattenskyddsföreskrifter som 
kommunen har meddelat eller dispens från sådana 
vattenskyddsföreskrifter, om det finns särskilda skäl för det. 

7 kap. § 22 MB Lokala 
vattenskyddsföreskrifter Lokala 
föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön 

Handläggare    

5.7 Besluta i ärenden om vattenskyddsföreskrifter som 
länsstyrelsen har meddelat i den mån länsstyrelsen överlåtit 
sådan beslutanderätt på nämnden. 

7 kap. § 22 MB Handläggare    

5.8 Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom 
vattenskyddsområde som länsstyrelsen överlåtit på kommunen 

7 kap. § 22 MB Handläggare    

5.9 Besluta i ärenden gällande djur-, växtart eller områden över 
vilka kommunen har tillsyn 

7 kap MB 
2 kap. § 9 MTF 

Handläggare    

5.10 Beslut om dispens från strandskyddsbestämmelser på redan 
etablerad tomt 

7 kap § 18 MB Handläggare    
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NR. 5 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR  
  MB 9 kap, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,  

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1998:899  
Lokala hälsoskyddsföreskrifter  
Lokala vattenskyddsföreskrifter 

5.11 Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol 
vid prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet 

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

BoM chef    

5.12 Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende angående 
mindre ändring av tillståndspliktig verksamhet 

§§ 21-22 och 26 FMH BoM chef    

5.13 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med 
ansluten vattentoalett. 

§ 13 FMH Handläggare    

5.14 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till 
befintlig avloppsanordning 

§ 13 FMH Handläggare    

5.15 Besluta i ärende om att inrätta annan avloppsanordning än 
ovan 

§ 13 FMH, Lokala föreskrifter 
för att skydda människors 
hälsa och miljön. Lokala 
vattenskyddsföreskrifter 

Handläggare    

5.16 Besluta i ärende med anledning av anmälan om ändring av 
avloppsanordning 

§ 14 FMH Handläggare    

5.17 Besluta i ärende om att inrätta värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, yt- eller grundvatten 

§ 17 FMH, Lokala föreskrifter 
för att skydda människors 
hälsa och miljön 

Handläggare    

5.18 Föreskriva att avlopps- och värmepumpsanläggningar ej tages 
i bruk förrän den besiktigats och godkänts av SBN. 

§ 18 FMH Handläggare    

5.19 Besluta i ärende om att inrätta anläggning för ny 
grundvattentäkt där tillstånd respektive anmälan krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter 

9 kap. § 10 MB, 
Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön 

Handläggare    

5.20 Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan 
eller, om kommunen så föreskrivit, annat tätbebyggt område 

§ 37 FMH, 
Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön 

Handläggare    

5.21 Besluta i ärende med anledning av anmälan om att driva eller 
arrangera viss verksamhet (skola, bad, hygienlokal o dyl) 

§ 38 FMH Handläggare    
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5.22 Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom område 

med detaljplan eller områdesbestämmelser där tillstånd krävs 
enligt kommunens lokala föreskrifter 

§ 39 FMH, 
Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön 

Handläggare    

5.23 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att inrätta 
annan toalett än vattentoalett där tillstånd eller anmälan krävs 
enligt kommunens lokala föreskrifter 

§ 40 FMH, 
Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön 

Handläggare    

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

9 kap. § 12 MB 
§ 40 FMH 
Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön 

Handläggare    

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

9 kap. § 12 MB 
§ 40 FMH 
Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön 

Handläggare    

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

Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön 

Handläggare    

  MB 10 kap. Verksamheter som orsakar miljöskador 

5.27 Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare 
eller den som annars är ansvarig för avhjälpande av åtgärder 
att utreda föroreningsskada eller allvarlig miljöskada 

10 kap § 2 MB Handläggare    

5.28 Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare 
eller den som annars är ansvarig för avhjälpande av åtgärder 
att utföra och bekosta avhjälpande åtgärder 

10 kap §§ 3-4 MB Handläggare    

5.29 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig 
miljöskada 

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

Handläggare    

5.30 Avge yttrande till länsstyrelsen i samråd avseende förklaring 
av område som miljöriskområde 

10 kap § 15 MB, Förordningen 
om miljöriskområden § 3 

Handläggare    

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

§ 28 FMH Handläggare    
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  MB 11 kap. Vattenverksamhet 

Förordning om vattenverksamhet (1998:1388) 

5.32 Yttrande till länsstyrelsen eller mark- och miljödomstol i 
ärende gällande vattenverksamhet eller markavvattning. 

11 kap. §§ 9 och 13 MB,  
§ 22 FVV 

Handläggare    

  MB 12 kap. Jordbruk och annan verksamhet 

5.33 Yttrande i ärende om anmälan för samråd 12 kap. § 6 MB Handläggare    
5.34 Besluta i tillsynsärende angående skötsel av jordbruksmark 7, 8 och 12 kap. MB Handläggare    
5.35 Besluta om dispens vad gäller försiktighetsmått vid spridning av 

gödsel 
§ 36 SVJFS 2004:62 Handläggare    

  MB 14 kap. MB Kemiska produkter och biotekniska organismer 
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel SNFS 1997:2 
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor NFS 2003:24 m.fl 
Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen SFS 2007:846 
Förordningen om PCB SFS 2007:19 

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

14 kap. § 9 MB Handläggare    

5.37 Besluta i ärende om anmälan om spridning av 
bekämpningsmedel på banvall, idrottsanläggning, och 
områden större än 1000 m2 där allmänheten får färdas fritt 
med undantag för åkermark. 

§ 11 SNFS 1997:2 Handläggare    

5.38 Besluta i ärende om undantag från informationsplikten för den 
som avser att sprida bekämpningsmedel på områden där 
allmänheten får färdas fritt 

§§ 13 och 16 SNFS 1997:2 Handläggare    

5.39 Besluta i ärende om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel 
inom skyddsområde för vattentäkt eller tomtmark för flerfamiljshus, 
på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser samt vid 
planerings- och anläggningsarbeten 

§ 14 SNFS 1997:2 Handläggare    

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

NFS 2003:24 Handläggare    

5.41 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar 
som innehåller fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande 
ämnen 

SFS 2007:846  
EG-förordningar 

Handläggare    
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5.42 Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att avlägsna PCB- 

produkter i byggnader och anläggningar 
§ 18 SFS 2007:19 Handläggare    

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

2 kap. §§ 31-33 MTF Handläggare    

  MB 15 kap Avfall och producentansvar 
Renhållningsordning, föreskrifter för avfallshantering 

5.44 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv kompostera eller 
på annat sätt återvinna eller bortskaffa avfall 

15 kap. § 18 MB Handläggare    

5.45 Besluta i ärende om dispens för eget omhändertagande av 
urin, latrin, slam och filtermassa enligt föreskrifter om 
avfallshantering gällande Älvkarleby kommun (Gästrike 
Återvinnare) 

Föreskrifter för avfallshantering 
§ 28, Renhållningsordningen 

Handläggare    

5.46 Besluta i ärende om befrielse från skyldighet att lämna 
hushållsavfall 

Föreskrifter för avfallshantering 
§ 34, Renhållningsordningen 

Handläggare    

5.47 Besluta i ärende om befrielse från skyldighet att lämna latrin 
och slam 

Föreskrifter för avfallshantering 
§§ 35-36, Renhållningsordningen 

Handläggare    

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

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

24 kap. § 8 MB Handläggare    

  MB 26 kap. Tillsyn 

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

26 kap. 9 § MB Handläggare    

5.50 Besluta att förena föreläggande och/eller förbud med (fast) vite 
om högst 10 000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende 

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

BoM chef Anmäls  

5.51 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite 
om högst 10 000 kr per överträdelse eller om 10 000 kr per 
månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds. 

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

BoM chef Anmäls  

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

26 kap. § 13 MB Handläggare    
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5.53 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon 
i egenskap av ägare m.m. till inskrivningsmyndigheten för anteckning 
i inskrivningsregistret 

26 kap. § 15 MB Handläggare    

5.54 Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras 
medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska lämna 
förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder 

26 kap. § 19 MB Handläggare    

5.55 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen 

6 kap. § 21 MB Handläggare    

5.56 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd 
eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål, att 
utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar 
som behövs för tillsynen 

26 kap. § 22 MB Handläggare    

5.57 Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess 
verksamhet i stället ska utföras av någon annan och utse någon 
att göra sådan undersökning, om kostnaden för undersökningen 
inte överstiger 10 000 kronor 

26 kap. § 22 MB Handläggare    

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

26 kap. § 22 MB Handläggare    

5.59 Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla omedelbart även 
om det överklagas 

26 kap. § 26 MB Handläggare    

  MB 27 kap. Avgifter 
Förordning om avgifter för prövning och tillsyn 1998:940 
Kommunens taxa 

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

27 kap. § 1 MB  
Kommunens taxa 

Handläggare    

5.61 Besluta om nedsättning av avgift eller efterskänkande av avgift i 
enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens taxa högst 10 
000 kr 

27 kap. § 1 MB  
Kommunens taxa 

BoM chef    

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

9 kap. § 5 FAPT Handläggare    
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  MB 28 kap. Tillträde m.m. 

5.63 Besluta att meddela förbud vid vite av högst 10 000 kr att rubba eller 
skada mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas ut vid 
undersökningar 

28 kap. §§ 1 och 7 MB BoM chef    

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

28 kap. §§ 1 och 8 MB BoM chef    

  MB 30 kap. Miljösanktionsavgifter 

5.65 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 2 000 kr 30 kap. § 3 MB Handläggare    
5.66 Besluta om miljösanktionsavgift över 2 000 kr dock högst 

10 000 kr 
30 kap. § 3 MB BoM chef Anmäls  
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Livsmedel 
NR.6 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR  

  Livsmedelslagen 

6.1 Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som 
behövs för efterlevnaden av lagen eller föreskrifter som meddelats 
med stöd av lagen ska efterlevas 

§ 22 LL Handläggare    

6.2 Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp 
till 10 000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende 

§ 23 LL 
Viteslagen (1985:206) 

BoM chef Anmäls  

6.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite 
om högst 10 000 kr per överträdelse eller om 10 000 kr per 
månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds 

§ 23 LL 
§ 4 Viteslagen (1985:206) 

BoM chef Anmäls  

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

§ 24 LL första och andra  
styckena LL, 34 § LF 

BoM chef    

6.5 Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något annat, på ägarens 
bekostnad låta förstöra vara eller varor som omfattas av ett förbud 
enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6 LL 

§ 24 tredje stycket LL, 34 § LF BoM chef    

6.6 Besluta om rättelse på egen bekostnad om någon inte fullgör sina 
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som 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 BoM chef    

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

§ 27 LL BoM chef    

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

§ 33 LL Handläggare    

  EU-förordning 2017:625 

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

F 2017/625 Art 138 2 c Handläggare    

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

F 2017/625 Art 138 2 d BoM chef Förvaltningschef 
och ordförande 
informeras 
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  beordra att de återsänds till den avsändande medlemsstaten        

NR.6 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR  

6.11 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens F 2017/625 Art 138 2 e Handläggare    

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

F 2017/625 Art 138 2 g BoM chef Förvaltningschef 
och ordförande 
informeras 

 

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

F 2017/625 Art 138 2 h BoM chef Förvaltningschef 
och ordförande 
informeras 

 

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

F 2017/625 Art 138 2 i BoM chef Förvaltningschef 
och ordförande 
informeras 

 

6.15 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde 30 c LL och 39 a – 39 i LF BoM chef Förvaltningschef 
och ordförande 
informeras 

 

  Livsmedelsförordningen (2006:813) 

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

§ 8 LF Handläggare    

  Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

6.17 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av  
livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift 

§§ 3-6 FAOKL  
Kommunens taxa 

Handläggare    

6.18 Besluta om avgift för registrering §§ 13-14, Kommunens taxa Handläggare    

6.19 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften med högst 
10 000 kr 

FAOKL, 
Kommunens taxa 

BoM chef Anmäls  

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

12-13 § FAOKL Art. 79 2c och 
art. 83 p.1 2017/625 

Handläggare    

6.21 Besluta om avgift för importkontroll Förordning 2006:812 11-12 §§ 
eller motsvarande bestämmelser 
som gäller efter 191214 

Handläggare    
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  Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 

6.22 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-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de 
beslut som meddelats med stöd av EU och EG-bestämmelserna 

§ 23 LFAB  
§ 12 FFAB 

Handläggare    

6.23 Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till 
10 000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende 

§ 24 LFAB 
Lag (1985:206) om viten 

BoM chef    

6.24 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om 
högst 10 000 kr per överträdelse eller med 10 000 kr per månad 
som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds 

§ 24 LFAB 
Lag (1985:206) om viten 

BoM chef    

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

§ 25 LFAB Handläggare    

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

§ 27 LFAB BoM chef    

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

§ 30 a LFAB Handläggare Chef informeras  

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

§ 33 LFAB Handläggare    

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

6.29 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare 
och företagare som befattar sig med animaliska biprodukter samt 
beslut om årlig kontrollavgift 

§§ 3-6 FAOKF  
Kommunens taxa 

Handläggare    

6.30 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften med högst 
10 000 kr 

§ 11 FAOKF 
Kommunens taxa 

BoM chef Anmäls  

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

12-13 § FAOKF 
1 Art 79 2c och art 83 p.1 
2017/625 

Handläggare    
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  Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10) 

6.32 Besluta om fastställande av program för faroanalys enligt 2 c § 
samt undersöknings-program och dess parametrar, provtagnings- 
punkter och frekvensen av normal respektive utvidgad 
undersökning. 

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

Handläggare    

  Förelägganden och förbud, Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020:526 

6.33 Beslut om föreläggande att vidta smittskyddsåtgärder enligt lagens 
3 § och anslutande föreskrifter för att förhindra spridning av det 
virus som orsakar Covid - 19. Sådant föreläggande får förenas med 
fast eller löpande vite 

§§ 7- 8 Handläggare    

6.34 Beslut om förbud mot öppethållande av serveringsställe, för viss 
tidsperiod eller tills vidare. Sådant förbud får förenas med fast 
eller löpande vite 

§§ 7- 8 Handläggare    

6.35 Beslut om förbud mot öppethållande avseende viss del av 
serveringsställe, för viss tidsperiod eller tills vidare. Sådant förbud 
får förenas med fast eller löpande vite 

§§ 7- 8 Handläggare    

6.36 Beslut om förbud mot öppethållande av hela eller del av 
serveringsställe under vissa tider på dygnet. Sådant förbud får 
förenas med fast eller löpande vite 

§§ 7- 8 Handläggare    

6.37 Beslut om förordnande att ett föreläggande eller förbud ska börja 
gälla vid en annan tidpunkt än den som anges i 7 § tredje stycket 

§ 7 tredje stycket Handläggare    

6.38 Återkallelse av ett föreläggande eller förbud som meddelats med 
stöd av delegering 

  Handläggare    

  Genomförande/verkställighet av föreläggande eller förbud 

6.39 Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av 
vite. 

§ 6 lag (1985:206) om viten Handläggare    
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Strålskydd 
NR.7 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR  

  Strålskyddslagen 1998:220, Strålskyddsförordningen 1998:293 

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

SSL § 31  
SSF § 16 

Handläggare    

7.2 Besluta i ärende om solarier inom nämndens ansvarsområde 
- med anledning anmälan av verksamhet i vilken solarium upplåts 
till allmänheten 
- i övrigt 

SSL § 32 
SSF § 16 
SSMFS 2008:36 §§ 8 och 13 

Handläggare    

7.3 Besluta att förena föreläggande och förbud enligt 
strålskyddslagen med vite om högst 10 000 kronor 

SSL § 34 BoM chef    

7.4 Besluta att ta ut avgift för tillsyns-ärende enligt  
strålskyddslagstiftningen 

SSF § 16 a 
Kommunens taxa 

Handläggare    

 

Övriga ärenden 
NR.8 ÄRENDE LAGRU DELEGAT KOMMENTAR  
8.1 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande bidrag för 

åtgärder och andra åtgärder i bostäder 
  Handläggare    

8.2 Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd för att 
inrätta hem för vård och boende som drivs av en enskild eller 
sammanslutning 

  Handläggare    

8.3 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna 
sammankomster, offentliga tillställningar, bullrande verksamheter 
och liknande verksamheter 

  Handläggare    

8.4 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd till 
hotell- och pensionatsrörelse 

  Handläggare    

8.5 Besluta om skyddsjakt för att förhindra olägenhet för 
människors hälsa 

Jaktförordning (1987:905) 1) Miljöinspektör 
2) BoM chef 

  

8.6 Ansökan till Länsstyrelsen om skyddsjakt då åtgärd anses 
nödvändig utanför ordinarie jakttider 

 BoM chef   
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Alkohol och tobak m.m. 

Med stöd av bestämmelser i Alkohollagen 2010:1622, tobakslagen 2018:2088, samt 7 kap 5 § kommunallagen (2017:725 beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden att i nedan redovisade ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten till där angivna delegater. 

Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid nästkommande nämndsammanträde 

Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande ärenden) inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. Sådana ärenden ska av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande. 

Gemensamma bestämmelser för delegeringen 
Delegeringen av rätt att fatta beslut i en viss ärendegrupp innefattar även rätten: 
att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i § 36 respektive 37 förvaltningslagen 
att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som delegaten själv fattat 
att lämna ett klagomål utan åtgärd 

Delegeringen avser inte befogenhet att avslå en framställning eller ansökan eller att avgöra ärende som är av stor vikt eller har principiell 
betydelse. 

Delegation till tjänsteman får vid förfall av denne, utövas av förordnad vikarie. 
Vid förhinder för ordinarie tjänsteman och då beslut inte utan olägenhet kan avvaktas, äger överordnad tjänsteman eller annan tjänsteman inom 
verksamhetsområdet med samma beslutanderätt, rätt att fatta beslut istället för ordinarie tjänsteman. 

Delegation till chef får vid förfall för denne, utövas av tillförordnad chef. 
Delegation får vid omständigheter där det bedöms nödvändigt, hänskjutas av delegaten till närmast överordnad chef. 

Delegation får inte utövas i ärenden som berör beslutsfattandes egna personliga förhållanden eller där jäv kan anses föreligga enligt 
förvaltningslagen eller kommunallagen. 

Delegater 
Delegat Avser 

Handläggare Alkohol- och tobakshandläggare eller Handläggare med uppdrag att handlägga ärendet 

BoM chef Bygg- och miljöchef  
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Alkohol 
NR. 9 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR  

  Alkohollagen (2010:1622) 

  Tillstånd och anmälan och ändringar 

9.1 Beslut om tillfällig förlängning av serveringstiden eller förlängning av 
serveringstid inom normaltiden (kl.11-01) 

8 kap 2 § Handläggare    

9.2 Beslut om serveringstid efter klockan 01 för slutna sällskap 8 kap 19 § BoM chef    
9.3 Ändring av serveringstid inom den lagstadgade tiden, kl. 11.00 – 01.00 8 kap 19 § BoM chef    
9.4 Beslut om serveringstid efter klockan 01 för allmänheten 8 kap 2 § Samhällsbyggnads-

nämnden 
   

9.5 Beslut om ändring avseende högre valör på alkoholdryck 8 kap 2 § BoM chef    
9.6 Beslut om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten upp till 2 dagar 8 kap 2 § BoM chef    
9.7 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap 8 kap 2 § Handläggare    

9.8 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd 8 kap 2 § Samhällsbyggnads-
nämnden 

   

9.9 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap vid 
cateringverksamhet 

8 kap 2 § BoM chef    

9.10 Beslut om ändring i stadigvarande serveringstillstånd till att även gälla 
catering till slutna sällskap 

8 kap 2 § Handläggare    

9.11 Beslut om medgivande till mindre omfattande ombyggnad av 
serveringslokal 

9 kap 11 § Handläggare    

9.12 Beslut om stadigvarande tillstånd för servering på gemensam 
serveringsyta 

8 kap 14 § 2 st BoM chef    

9.13 Beslut om tillfälligt tillstånd för servering på gemensam serveringsyta 8 kap 14 § 2 st BoM chef    
9.14 Beslut om ändring av serveringsyta 8 kap 14 § 2 st Handläggare    
9.15 Beslut att meddela serveringstillstånd till konkursbo 8 kap 2 § 

9 kap 12 § 2 st 
Handläggare    

9.16 Beslut om godkännande av ändring i ledning för tillståndshavande 
juridisk person 

8 kap 12 § Handläggare    

9.17 Beslut om ändring avseende utökad/förändrad serveringsyta 8 kap 14 § BoM chef    
9.18 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd för servering i gemensamt 

serveringsutrymme 
8 kap 14 § Handläggare    
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NR. 9 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR  
9.19 Beslut om utökning av dryckes-sortiment till annat slag av 

alkoholdryck 
8 kap 2 § Handläggare    

9.20 Beslut om provsmakning – tidigare känd restauratör   Handläggare    
9.21 Beslut om tillfälligt särskilt tillstånd för provsmakning vid 

arrangemang 
8 kap 6 § BoM chef    

9.22 Beslut om stadigvarande särskilt tillstånd för provsmakning vid 
tillverkningsställe 

8 kap 7 § Samhällsbyggnads-
nämnden 

   

9.23 Beslut om tillfälligt särskilt tillstånd för provsmakning vid 
tillverkningsställe 

8 kap 7 § Handläggare    

9.24 Beslut om godkännande av cateringlokal 8 kap 4 § Handläggare    
9.25 Folköl - Anmälan om serveringslokal för cateringtillstånd 8 kap 4 § Handläggare    

  Erinran, återkallanden, förbud och villkor 

9.26 Beslut att meddela erinran 9 kap 17 § BoM chef    
9.27 Beslut att meddela varning 9 kap 17 § Samhällsbyggnads-

nämnden 
   

9.28 Beslut om att återkalla serveringstillstånd på grund av att den 
tillståndspliktiga serveringsverksamheten upphört 

9 kap 18 § Handläggare    

9.29 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd på grund av att nytt 
serveringstillstånd meddelats för samma serveringsställe 

9 kap 18 § Handläggare    

9.30 Beslut om att omedelbart återkalla serveringstillstånd 9 kap 18 § Ordförande    
9.31 Beslut att återkalla serveringstillstånd på tillståndsgivarens begäran 9 kap 18 § Handläggare    
9.32 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd i övriga fall 9 kap 18 § Samhällsbyggnads-

nämnden 
   

9.33 Beslut om avslag på stadigvarande tillstånd till allmänheten eller slutet 
sällskap 

8 kap 2 § Samhällsbyggnads-
nämnden 

   

9.34 Avskrivning av ärende och beslut i ärende som inte föranleder 
sanktioner 

  Handläggare    

9.35 Meddelande av villkor för stadigvarande serveringstillstånd   BoM chef    
9.36 Meddelande av villkor för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten   BoM chef    
9.37 Meddelande av villkor för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap   Handläggare    

  Övrigt        

9.38 Anvisningar och information om lag och föreskrifter   BoM chef     
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NR. 9 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR  
9.39 Infordrande av uppgifter, bokföring mm 9 kap 13-15 §§ Handläggare    
9.40 Begäran om att få tillträde till lokal 9 kap 13-15 §§ Handläggare    
9.41 Begäran om polishandräckning 9 kap 9 § Handläggare    
9.42 Överklagande av domar från förvaltningsrätt/kammarrätt 10 kap 1 § BoM chef    
9.43 Omprövning av ärende jämlikt § 27 Förvaltningslagen efter 

överklagande till förvaltningsrätt/ kammarrätt 
10 kap 1 § BoM chef    

  Avgifter        
9.44 Beslut om nedsättning av avgifter i vissa fall 8 kap 10 § BoM chef    
9.45 Förbud mot försäljning av folköl 9 kap 19 § Samhällsbyggnads-

nämnden 
   

9.46 Meddela varning vid försäljning av folköl 9 kap 19 § Samhällsbyggnads-
nämnden 

   

9.47 Förbud mot försäljning av öl vid underlåtelse att anmäla detaljhandel 
eller servering av folköl 

9 kap 19 § Ordförande    

  Avgifter 

9.48 Beslut om avgift för prövning och tillsyn 8 kap 10 § 
Kommunens taxa 

Handläggare    

9.49 Beslut om nedsättning av avgift Kommunens taxa BoM chef     
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Tobak 
NR. 10 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR  

  Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

  Tillstånd och anmälan 

10.1 Beslut att förlänga handläggningstiden med högst 
fyra månader, när det är nödvändigt på grund av 
utredningen 

4 kap 1 § förordning (2019:223) om tobak 
och liknande produkter 

BoM chef    

10.2 Beslut om tillstånd till försäljning av tobaksvaror 5 kap 3§ Handläggare    

10.3 Beslut i anledning av anmälan om förändrad 
verksamhet när tillståndshavare avlidit eller fått 
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med 
uppdrag som omfattar rörelsen 

5 kap 8§  
8 kap 2§ 

Handläggare    

10.4 Beslut om tillstånd till försäljning efter ansökan 
från konkursbo 

5 kap 9 § Handläggare    

10.5 Beslut om begäran av upplysningar, handlingar, 
varuprover och liknande som behövs för 
myndighetens tillsyn 

7 kap 17§ Handläggare    

  Förelägganden och förbud 

10.6 Beslut om försäljningsförbud och varning 20 kap a Samhällsbyggnads-
nämnden 

   

10.7 Beslut att förena föreläggande eller förbud med 
vite upp till 50 000 kr 

7 kap 9 §  
7 kap 15§ 

BoM chef    

10.8 Beslut att förena föreläggande eller förbud med 
vite över 50 000 kr 

7 kap 9 §  
7 kap 15§ 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

   

10.9 Beslut att återkalla försäljningstillstånd när 
tillståndet inte längre utnyttjas 

7 kap 10§ Handläggare    

  Avgifter 

10.10 Beslut om avgift för prövning och tillsyn 19 kap, Kommunens taxa Handläggare    
10.11 Beslut om nedsättning av avgift 19 kap, Kommunens taxa BoM chef    

  Övrigt        
10.12 Omhändertagande av tobaksvaror 21 § Handläggare    
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NR. 10 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR  
10.13 Begära tillträde till lokaler med mera för 

undersökning 
23 § Handläggare    

10.14 Överklagande av Dom från Kammarrätt och 
förvaltningsrätt 

25 § 1 st BoM chef    

10.15 Infordra uppgifter som behövs för 
tillsynsverksamheten 

22 § BoM chef    

10.16 Omprövning av beslut efter överklagande av 
motpart 

25 § 1 st BoM chef    

10.17 Beslut om polisanmälan vid misstanke om brott 
mot tobakslagen 

  BoM chef    

10.18 Beslut om kontrollköp 22 a § BoM chef    

  Lag (SFS 2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

10.19 Besluta om varning 29 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter Samhällsbyggnads-
nämnden 

 

10.20 Besluta om försäljningsförbud, med eller utan 
vite 

29 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter Samhällsbyggnads-
nämnden 

  

10.21 
Besluta om föreläggande och andra förbud än 
försäljningsförbud, utan vite, eller med vite upp 
till 50 000 kr                       

28, 31 §§ Lag om tobaksfria nikotinprodukter BoM chef 
  

10.22 Meddela föreläggande och förbud med vite över 
50 000 kr 

28, 31 §§ Lag om tobaksfria nikotinprodukter 
Samhällsbyggnads-
nämnden 

  

10.23 Infordra uppgifter som behövs för 
tillsynsverksamheten 

32 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter Handläggare   

10.24 Begära tillträde till lokaler med mera för 
undersökning 

33 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter Handläggare   

10.25 Begära handräckning från polis 34 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter Handläggare   

10.26 Beslut om kontrollköp 37 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter BoM chef   

10.27 Nedsättning av avgifter i vissa fall               40 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter BoM chef   

10.28 Avskriva ärende samt beslut i ärende som inte 
föranleder sanktion           

 Handläggare 
  

10.29 Överklaga dom från förvaltningsrätt 42 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter BoM chef   

10.30 Överklaga dom från kammarrätt 42 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter BoM chef   

  



NR. 10 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR  
10.31 Omprövning av beslut efter överklagande av 

motpart             
42 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter BoM chef   

10.32 
Yttrande till förvaltningsrätt eller kammarrätt 
med anledning av överklagande när yttrandet 
ligger i linje med det överklagade beslutet 

42 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter 
BoM chef   

10.33 Göra polisanmälan vid misstanke om brott mot 
lag om tobaksfria nikotinprodukter 

43-45 §§ Lag om tobaksfria nikotinprodukter BoM chef   

10.34 Ansöka om utdömande av vite, oavsett 
vitesbeloppets storlek 

6 § Lag (1985:206) om viten BoM chef   
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Plan- och byggområdet m.m. 

Med stöd av 6 kap §§ 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap § 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar samhällsbyggnadsnämnden att i nedan 
redovisade ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten till där angivna delegater. 

Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid nästkommande nämndsammanträde 

Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande ärenden, sid 5) inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. Sådana ärenden ska av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande. 

Gemensamma bestämmelser för delegeringen 
Delegeringen av rätt att fatta beslut i en viss ärendegrupp innefattar även rätten: 
att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i § 36 respektive 37 förvaltningslagen 
att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som delegaten själv fattat 
att lämna ett klagomål utan åtgärd 

Delegeringen avser inte befogenhet att avslå en framställning eller ansökan eller att avgöra ärende som är av stor vikt eller har principiell 
betydelse. 

Delegation till tjänsteman får vid förfall av denne, utövas av förordnad vikarie. 
Vid förhinder för ordinarie tjänsteman och då beslut inte utan olägenhet kan avvaktas, äger överordnad tjänsteman eller annan tjänsteman inom 
verksamhetsområdet med samma beslutanderätt, rätt att fatta beslut istället för ordinarie tjänsteman. 

Delegation till chef får vid förfall för denne, utövas av tillförordnad chef. 
Delegation får vid omständigheter där det bedöms nödvändigt, hänskjutas av delegaten till närmast överordnad chef. 

Delegation får inte utövas i ärenden som berör beslutsfattandes egna personliga förhållanden eller där jäv kan anses föreligga enligt 
förvaltningslagen eller kommunallagen. 

För ärenden enligt Plan- och bygglagen som givet ärendets startdatum ska handläggas enligt äldre lagstiftning, ska den delegationsordning som 
gällde för den aktuella perioden tillämpas. 
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Delegater 

Delegat Avser 

Handläggare Byggnadsinspektör, Bygglovshandläggare 

Arkitekt Kommunarkitekt 
BoM chef Bygg- och miljöchef 
Sbn au Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott  

Begreppsförklaring 

PBL Plan- och bygglag (2010:900) 
PBF Plan- och byggförordning (2011:338) 
BBR Boverkets byggregler 
BFS Boverkets föreskrifter 
LED Lagen om energideklarationer 
FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

AL Anläggningslagen (1973:1149) 
LL Ledningsrättslagen (1973:1144) 

LGS Lagen om gaturenhållning och skyltning (1998:814) 
FGS Förordning om Gaturenhållning och skyltning (1998:929) 

TF Trafikförordning (1998:1276)  
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Plan och Bygg 
NR.11 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR  

  PBL 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser 

11.1 Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får 
lämnas senare än inom fyra månader 

PBL 5 kap. § 4 BoM chef    

  PBL 9 kap. Bygglov, rivningslov, marklov 

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

PBL 9 kap. § 2 första stycket 1 och 
2 

Handläggare    

11.3 a) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med 
detaljplan, inom ramen för de villkor som bestämts i bindande 
förhandsbesked 

  Handläggare    

11.4 b) Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för handel, kontor, 
hantverk eller industri med högst 2000 m2 bruttoarea. 

  Handläggare    

11.5 c) Nybyggnad inom detaljplan av en- eller tvåbostadshus   Handläggare    
11.6 d) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus   Handläggare    

11.7 e) Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad   Handläggare    
11.8 f) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, avlopps- 

pumpstation eller därmed jämförliga byggnader med en bruttoarea 
sammanlagt ej överstigande 100 m2 bruttoarea. 

  Handläggare    

11.9 g) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen 
annat ändamål inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

PBL 9 kap. § 2 första stycket 3a Handläggare    

11.10 h) Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal 
för handel, hantverk eller industri 

PBL 9 kap. § 2 första stycket 3b Handläggare    

11.11 i) Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra 
åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende 

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

Handläggare    

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

PBL 9 kap. § 8 första stycket 2 b Handläggare    
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11.13 k) Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare medgiven 

bruttoarea eller medgiven avvikelse från detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

PBL 9 kap. § 2 första stycket 1 

och 2 

Handläggare    

11.14 l) Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar 
(p. 2) fasta cisterner (p. 4), murar och plank (p. 7) samt radio och 
telemaster, p-platser utomhus. 

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

Handläggare    

11.15 m) Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljus- 
anordningar 

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

Handläggare    

11.16 Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 
kap. § 34 PBL, dock ej rivning av byggnad som ur historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har större 
värde eller rivning som kräver beslut enligt annan författning 

9 kap § 10 PBL Handläggare    

11.17 Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap § 35 PBL 9 kap §§ 11-13 PBL Handläggare    
11.18 Bygglov för åtgärder som inte kräver lov 9 kap § 14 PBL Handläggare    
11.19 Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap § 19 9 kap § 19 PBL Handläggare    
11.20 Förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att 

ansökan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick om 
en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är 
ofullständig 

9 kap. § 21 första stycket PBL Handläggare    

11.21 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 stycket PBL Handläggare    

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

9 kap. § 27 PBL BoM chef    

11.23 Besluta om lov även om den sökta åtgärden strider mot gällande 
detaljplan eller områdesbestämmelser 

9 kap § 31 b & c  
samt 9 kap § 35 PBL 

Handläggare    

11.24 Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 
§ 33 PBL i de fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om 
tillfällig användning av byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa 
påverkan på omgivningen. 

9 kap § 33 PBL Handläggare    
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11.25 Besluta om att bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas 

tidigare än fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts, även om det 
inte har fått laga kraft. 

9 kap § 42 a PBL Handläggare    

11.26 Beslut att, om en anmälan av anmälnings-pliktig åtgärd enligt 6 kap. § 
5 PBF är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom 
viss tid vid äventyr att anmälan kan komma att avvisas eller att 
avgöras i befintligt skick. Avvisa en anmälan som trots föreläggande 
är så ofullständig att den inte kan prövas i sak. 

9 kap § 46 PBL Handläggare    

  PBL 10 kap. Genomförandet av bygg-, rivnings-, och markåtgärder 

11.27 Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked lämnats. 10 kap. § 4 PBL Handläggare    
11.28 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat 

sitt uppdrag 
10 kap. § 13 PBL Handläggare    

11.29 Besluta att tekniskt samråd inte behövs 10 kap § 14 PBL Handläggare    

11.30 Besluta att det för rivningsåtgärder ej behövs kontrollplan 10 kap § 18 PBL Handläggare    
11.31 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. § 14 inte behövs något 

tekniskt samråd 
10 kap. § 22 första stycket 
1 PBL 

Handläggare    

11.32 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 
PBL 

Handläggare    

11.33 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i 
startbeskedet 
- fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem eller 
vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga 
- bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden 
- bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som 
behövs 
- bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked 
ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs 

10 kap. §§ 23-24 PBL Handläggare    

11.34 Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen 
för nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande 
föreskrift. (Föreläggande med påföljd, vite eller åtgärd, 

10 kap. § 27 och 11 kap. § 5 
PBL 

Handläggare    
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  beslutas av nämnden)        
NR.11 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR  
11.35 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna 

eller för kontrollen 
10 kap § 29 PBL Handläggare    

11.36 Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked enligt 
föreskrifterna i 10 kap. §§ 34-37 PBL 

10 kap. §§ 34-37 PBL Handläggare    

  PBL 11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder 

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

11 kap. § 7 PBL Handläggare    

11.38 Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för 
tillträde enligt 11 kap. § 8 PBL 

11 kap. § 9 PBL Handläggare    

11.39 Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan 
lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten 
har befogenhet att besluta i lovärendet 

11 kap. § 17 PBL Handläggare    

11.40 Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på 
övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåt-
gärder och vem som ska betala kostnaderna för uppdraget 

11 kap. § 18 PBL Handläggare    

11.41 Beslut att förelägga den som låter bli att vidta en åtgärd att inom en 
viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande) 

11 kap. § 19 PBL Handläggare    

11.42 Beslut att förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket 
att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande) 

11 kap § 20 PBL Handläggare    

11.43 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd 11 kap. §§ 30-32 PBL Handläggare    
11.44 Beslut om förbud förenat med vite om högst 10 000 kr, mot fortsatt 

arbete eller åtgärd 
11 kap. §§ 30-32 PBL 
11 kap. § 37 och 12 kap § 6 2 
PBL. Lag om viten (1985:206) 

BoM chef    

11.45 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnads- 
verket har säkerhetsbrister 

11 kap. § 33 1 PBL Handläggare    

11.46 Beslut om förbud förenat med vite om högst 10 000 kr, mot 
användning av byggnadsverk om byggnadsverket har 
säkerhetsbrister. 

11 kap. § 33 1 PBL 
11 kap. § 37 och 12 kap § 6 2 
PBL, Lag om viten (1985:206) 

BoM chef    

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

11 kap. § 33 2 PBL SBN AU    
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NR.11 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR  
11.48 Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen för före- 

skrifterna i 11 kap. § 34 PBL 
11 kap. § 34 PBL Handläggare    

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

11 kap. § 35 PBL Handläggare    

11.50 Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för 
tillträde enligt 11 kap. 8 § eller när någon har underlåtit att utföra 
arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom eller henne 
enligt 10 kap. §§ 19, 21 eller 22 PBL 

11 kap. § 39 PBL BoM chef    

  PBL 12 kap. Byggnadsnämnden/Avgifter 

11.51 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av 
kommunens plan- och bygglovtaxa 

12 kap. §§ 8-11 Kommunens 
plan- och bygglovtaxa PBL 

Handläggare    

11.52 Besluta om reducerad avgift gentemot kommunens plan- och 
bygglovstaxa i enskilda ärenden/fall avseende förhandsbesked, 
bygglov eller anmälan på grund av överskridande av lagstadgad 
handläggningstid 

12 kap. § 8a PBL  
Kommunens plan- och  
bygglovstaxa 

Handläggare BoM chef ska 
meddelas i vilka 
ärenden 
reducering görs 

 

11.53 Besluta om nedsättning av avgift eller efterskänkande av avgift i 
enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens taxa med högst 
10 000 kr 

Kommunens plan- och 

bygglovtaxa 
BoM chef    

  Plan- och byggförordningen (2011:338), Boverkets föreskrifter BFS 2011:6, BFS, Boverkets byggregler BBR. 

11.54 Utöva byggnadsnämndens tillsyn och handlägga nämndens 
skyldigheter enligt föreskrifterna. Medgivande till avvikelser. 

PBF 2011:338, BFS 2011:6, 
BFS 2018:2 H18, BBR. 

Handläggare    

11.55 Bestämma – i kontrollplan eller genom särskilt beslut – att krav på 
omfattande ändringar av andra delar än den direkt berörda av en 
byggnad inte behöver utföras förrän vid en viss senare tidpunkt 

3 kap. 21 § PBF Handläggare    

11.56 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna i Boverkets 
byggregler om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå 
kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd 
olägenhet från annan synpunkt 

1:21 BBR Handläggare    

11.57 Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna 

anordningar 

5 kap. § 9 PBF Handläggare    
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NR.11 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR  
11.58 Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna 

anordningar med tillämpning av bestämmelserna i PBL 11 kap § 33 

11 kap 33 § PBL 
BFS 2011:12, med ändringar 
t.o.m. BFS 2018:2 - H 18, 
omtryck BFS 2018:2) om 
hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar 

Handläggare    

11.59 Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. § 16 (H18) BFS 2011:12, med ändringar 

t.o.m. BFS 2018:2 - H 18, 

omtryck BFS 2018:2) om hissar 

och vissa andra motordrivna 

anordningar 5 kap §§ 8-9 PBF 

2011:338 11 kap § 5 PBL 

Handläggare    

11.60 Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 kap. § 17 (H18) BFS 2011:12, med ändringar 

t.o.m. BFS 2018:2 - H 18, 

omtryck BFS 2018:2) om hissar 

och vissa andra motordrivna 

anordningar 5 kap §§ 8-9 PBF 

2011:338 11 kap § 5 PBL 

Handläggare    

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

5 kap. §§ 1-7 PBF 2011:338 

11 kap. 5§ och §§ 19-20 PBL 

Handläggare    

11.62 Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom ramen för 
föreskrifterna i § 4 (om det finns särskilda skäl) 

4 § Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om 
funktionskontroll av 
ventilationssystem och 
certifieringar av sakkunniga 
funktionskontrollanter, BFS 
2011:16 med ändringar t.o.m. 
BFS 2017:10, OVK 3, omtryck 
BFS 2017:10 

Handläggare    
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NR.11 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR  
  Boverkets föreskrifter 2011:10, tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) med ändringsförfattning 

BFS 2019:1–EKS 11 

11.63 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns 
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från 
annan synpunkt, (§ 3) 

BFS 2019:1 EKS 11 § 3 Handläggare    

  Lag (2014:320) om färdigställandeskydd, LFS 

11.64 Prövning av behov och beslut i frågan om färdigställandeskydd 
behövs eller inte för vissa åtgärder som finns i lagen 

3§ LFS Handläggare    

 

Fastighetsbildning 
NR.12 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ERSÄTTARE KOMMENTAR 

  Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

12.1 Företräda samhällsbyggnadsnämnden 
vid samråd med lantmäterimyndighet 

4 kap. §§ 25-25 a FBL SBN AU     

12.2 Rätt att vid samråd begära att ärendet 
hänskjuts till samhällsbyggnads-
nämnden för prövning. 

4 kap. §§ 25-2 5a FBL BoM chef     

12.3 Besluta att påkalla fastighetsreglering som 
behövs för att mark och vatten ska kunna 
användas på ett ändamålsenligt sätt 
a) kommunal ägd mark 
b) övrig mark 

5 kap. § 3 tredje stycket FBL 

a) Mark- och 
exploateringsingenjör 
b) Handläggare 

a) Teknisk chef 

  

12.4 Besluta att ansöka om fastighets- 
bestämning (inom planlagt område) 
a) kommunal ägd mark 

b) övrig mark 

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

a) Mark- och 
exploateringsingenjör 
b) Handläggare 

a) Teknisk chef 

  

12.5 Godkännande av förrättning, för- 
rättningsbeslut eller gränsutmärkning 

15 kap. § 11 FBL Handläggare     
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Gaturenhållning och skyltning 
NR.13 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR  

  Lagen (1998:814)och förordningen (1998:929) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
Förordning (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning. 

13.1 Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten avvisas från 
ett visst område som är av betydelse för friluftslivet 

§ 5 LGS Handläggare    

13.2 Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed 
jämförlig anordning för reklam, propaganda eller liknande ända- 
mål utomhus utan tillstånd. Avge yttrande till länsstyrelse 

§§ 6,7 LGS  
§ 4 FGS 

Handläggare Gäller inom detalj-
planelagt område, 
länsstyrelsen beslutar 
utanför 

 

13.3 Medgivande att ha affisch eller annan tillfällig anordning utomhus 
för reklam, propaganda eller liknande ändamål uppsatta mer än 
fyra veckor. Avge yttrande till länsstyrelsen 

§ 9 LGS  
§ 4 FGS 

Handläggare Gäller inom detalj-
planelagt område 
länsstyrelsen beslutar 
utanför 

 

13.4 Besluta om föreläggande och förbud § 12 LGS Handläggare    

13.5 Besluta om förelägganden och förbud med vite om högst 10 000 kr 1§ 2 LGS 
Lag om viten (1985:206) 

BoM chef    

13.6 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning Förordning 1998:903 

Kommunens taxa 

Handläggare    

 

Anläggningslag 
NR.14 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR  

  Anläggningslagen (1973:1149) 

14.1 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten §§ 12 och 23 AL Handläggare    
14.2 Rätt att påkalla förrättning § 18 AL Handläggare    

14.3 Godkännande av beslut eller åtgärd § 30 AL      
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Ledningsrätt 
NR.15 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR  

  Ledningsrättslagen (1973:1144) 

15.1 Företräda Samhällsbyggnadsnämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten 

§ 21 LL Handläggare    

15.2 Godkännande av beslut eller åtgärd § 28 LL Handläggare     

Lägenhetsregister 
NR.16 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR  

  Lag (2006:378) om lägenhetsregister 

16.1 Beslut om fastställande av belägenhetsadress samt beslut om 
fastställande av lägenhetsnummer 

Lagen om 
lägenhetsregister §§ 10-11 

BoM chef    

 

Vägar och fastigheter 
NR.17 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ERSÄTTARE KOMMENTAR 
17.1 Beslut i fråga om besiktning och efterarbeten samt godkännande 

av utförda arbeten som påkallats av besiktningar och liknande 
förrättningar. Beslut i fråga om besiktning, efterarbeten samt 
godkännande av utförda arbeten i yttre miljö. 

  Förvaltare/projekt- 
ledare 

Teknisk chef   

17.2 Bevaka kommunens rätt vid avtalsbrott samt vid 
avtalsbrott häva avtal. 

  Teknisk chef Förvaltningschef Anmäls 

17.3 Beställa, ansvara och slutföra investeringar för 
a) belopp under 4 mnkr 
b) belopp över 4 mnkr 

  a)Förvaltare/projekt 
-ledare 

b) Teknisk chef 

a)Teknisk chef 
b)Förvaltningschef 

  

17.4 Besluta och teckna alla markupplåtelseavtal enligt beslutad 
taxa 

a) upp till 5 år 
b) över 5 år 

  

a) Teknisk chef 
b) SBN AU a) Förvaltningschef 

Anmäls 

17.5 Beslut i fråga om rätten att försälja eller byta fastighet 
eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt 

  SBN AU   Anmäls 

17.6 Beslut i fråga om rätten om markinköp 
1. upp till 2,5 mkr 
2. över 2,5 mkr 

  
1) SBN AU 
2) KF 

  Anmäls 
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NR.17 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ERSÄTTARE KOMMENTAR 
17.7 Beslut i fråga som gäller att företräda kommunen och 

vara dess ombud enligt 12 kap RB vid 
lantmäteriförrättningar 

12 kap RB Mark- och 
exploateringsingenjör 

Teknisk chef Anmäls 

17.8 Beslut i fråga om upplåtelse av mark för elektriska och 
teletekniska nät-stationer och distributionsanläggningar. 

  Mark- och 
exploateringsingenjör 

Teknisk chef Anmäls 

17.9 Beslut i frågan gällande avtalsservitut 14 kap JB Teknisk chef Förvaltningschef Anmäls 

17.10 Besluta om grävningstillstånd på kommunal mark ska 
godtas eller avslås. 

  Förvaltare/projekt- 
ledare/Gatuingenjör 

Mark- och 
exploaterings-
ingenjör 

Anmäls 

 

Trafik 
NR.18 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ERSÄTTARE KOMMENTAR 

  Trafikförordning (1998:1276) m.m. 

18.1 Besluta om parkeringstillstånd 13 kap. § 8 TF Handläggare/ Administratör     

18.2 Beslut om lokala trafikföreskrifter 10 kap. TF Handläggare     
 

Kultur- och fritidsverksamhet 
NR. 19 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ERSÄTTARE KOMMENTAR 
19.1 Beslut i fråga om ändring av  

öppettider på fritidsgårdar 
  Kultur- och fritidschef   Anmäls 

19.2 Beslut om utbetalning av kommunalt bidrag till 
studieförbund 

  Kultur- och fritidschef   Anmäls 

19.3 Försäljning av konst Riktlinjer för konst i 
Älvkarleby kommun 

SBN AU     

19.4 Kassering av konst med högt värde Riktlinjer för konst i 
Älvkarleby kommun 

SBN AU     
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Lotteriverksamhet 
NR.20 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ERSÄTTARE KOMMENTAR 
20.1 Beslut i fråga om registrering och 

tillståndsgivning av lotteriverksamhet 
Spellagen (2018:1138:1000) §§ 9 
- 10 

Fritidskonsulent Kultursekreterare Anmäls 

 

Föreningsbidrag 
NR.21 ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ERSÄTTARE KOMMENTAR 
21.1 Besluta om bidrag till föreningar. Enligt gällande riktlinjer SBN 

föreningsutskott 
    

21.2 Besluta om bidrag till föreningar upp till 10 000 
kronor. 

Enligt gällande riktlinjer Kultur- och 
fritidschef 

  Anmäls 

21.3 Besluta om godkännande av ny 
förening. 

  SBN 
föreningsutskott 

    

 

41 


	Beslutanderätt och delegering
	Förvaltningsövergripande
	Förvaltningsärenden – ekonomi, inköp och firmatecknare
	Personalärenden – anställning, ledighet och lön
	Personalärenden – övrigt
	Miljöbalken
	Livsmedel
	Strålskydd
	Övriga ärenden
	Alkohol
	Tobak
	Plan och Bygg
	Fastighetsbildning
	Gaturenhållning och skyltning
	Anläggningslag
	Ledningsrätt
	Lägenhetsregister
	Vägar och fastigheter
	Trafik
	Kultur- och fritidsverksamhet
	Lotteriverksamhet
	Föreningsbidrag

