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Delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämnden 
 
1. Vad innebär delegering? 
Delegering enligt kommunallagen (6 kap 37-39 och 7 kap 5-8 §), innebär att rätten att 
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden. Den 
som har sådan rätt kallas delegat. 
Delegaten företräder samhällsbyggnadsnämnden, så att delegatens beslut ses som 
nämndens beslut. Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär. 
Samhällsbyggnadsnämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla 
delegeringsuppdraget. Nämnden kan också ta över ett ärende och fatta beslut, 
förutsatt att delegaten ännu inte har fattat något beslut. 
Delegaten har redovisningsansvar till samhällsbyggnadsnämnden och det 
straffrättsliga ansvaret. Det innebär att delegaten kan dömas för exempelvis 
tjänstefel om beslutet är felaktigt. Delegaten har rätt att överlämna ärenden som 
omfattas av delegering för avgörande i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
2. Förutsättningar för samhällsbyggnadsnämndens rätt att delegera 
Delegering inom samhällsbyggnadsnämnden förutsätter alltid beslut i två led. Först 
måste fullmäktige besluta om ett reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, som 
talar om vilka verksamhetsområden som nämnden ska hantera och i vilka ärenden 
eller grupper av ärenden som nämnden ska fatta beslut. 
Sedan kan samhällsbyggnadsnämnden besluta att delegera beslutanderätten. De 
vanligast förekommande ärendena samlas i samhällsbyggnadsnämndens 
delegeringsordning, men nämnden kan också besluta om delegering i en viss fråga 
enligt särskilt beslut. Saknas det uttrycklig delegering är det 
samhällsbyggnadsnämnden som ska besluta under förutsättning att området ligger 
inom samhällsbyggnadsnämndens beslutskompetens, d.v.s. reglementet 
 
3. Vad kan samhällsbyggnadsnämnden delegera? 
Samhällsbyggnadsnämnden bestämmer själv i vilka ärenden eller ärendegrupper 
som beslutanderätten ska delegeras. Kommunallagen anger dock att beslut i vissa 
typer av ärenden inte får delegeras (6 kap 38 § KL). Följande typer av ärenden får inte 
delegeras av samhällsbyggnadsnämnden: 
- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill  
 säga nämndens övergripande ansvar för verksamheten 
- framställningar eller yttranden till fullmäktige 
- yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats 
- yttranden med anledning av att nämndens egna beslut har överklagats 
- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell  

beskaffenhet eller annars av större vikt (det innebär att bland annat ärenden som 
får stora konsekvenser för kommunen eller där politiska bedömningar är 
avgörande, inte kan delegeras från nämnden) 

- ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden 
- vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter, bland annat inom socialtjänstens 
område, där beslut i vissa ärenden uttryckligen inte får delegeras. 
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4. Kommunalrättslig delegering 
Denna delegeringsordning är en kommunalrättslig delegering enligt kommunallagen  
från samhällsbyggnadsnämnden till tjänsteman. 
 
5. Delegering och verkställighet 
Delegering av verklig beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som varje 
arbetsfördelning mellan anställda medför, det vill säga ren verkställighet. Gränsen 
mellan delegering och ren verkställighet är ofta något flytande. 
Med beslut i delegeringsordningen avses endast beslut i kommunallagens mening.  
Kännetecknande för ett beslut är bland annat 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 till 
exempel vid tillämpning av en taxa eller riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet 
kan inte överklagas. 
 
6. Till vem kan samhällsbyggnadsnämnden delegera? 
Samhällsbyggnadsnämnden kan enligt 6 kap 37 § KL lämna delegering till: 
- presidiet 
- en ledamot eller ersättare i styrelsen 
- ett utskott 
- en av kommunens anställda. 
 
Det är inte tillåtet att delegera till: 
- en grupp av anställda 
- en anställd tillsammans med en ledamot eller ersättare (det kallas blandad 
delegering) 
- en anställd i kommunalt bolag. 
 
7. Vidaredelegering 
Om en nämnd har delegerat beslutsfattande till verksamhetschef får nämnden också 
överlåta åt verksamhetschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom 
kommunen att besluta i stället, enligt 7 kap 6 § kommunallagen. 
Utskott har inte rätt att vidaredelegera. 
En förutsättning för att vidaredelegering ska vara tillåtlig är alltså att nämnden 
uttryckligen har godkänt att vidaredelegering sker. 
 
8. Beslutsfattare 
Under rubriken ”Delegat” i delegeringsförteckningen anges alltid den huvudsakliga 
tillika lägsta beslutsfattande nivån. Det är den nivå som samhällsbyggnadsnämnden 
anser vara kompetent och i övrigt lämplig att fatta beslut i de olika ärendetyperna. 
Överordnad chef upp till kommunchef har motsvarande beslutanderätt som 
delegaten. En chef har alltså alltid samma beslutanderätt som sina underställda. 
Denna beslutsnivå är sekundär. Delegaten ska betraktas som primär beslutsfattare. 
I händelse av verksamhetschefens frånvaro har alltid samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande rätt att fatta beslut. 
 
I samhällsbyggnadsnämnden ersätter vice ordförande vid ordförandens frånvaro, 
om inte annat anges särskilt i delegeringsordningen eller i särskilt beslut. 
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9. Anmälan av delegeringsbeslut m.m. 
Beslut fattat med stöd av delegering ska vara skriftligt och undertecknat. Av beslutet 
ska framgå att det är fattat med stöd av delegering från nämnden och enligt vilken 
punkt i delegeringsordningen. 
Delegaten ansvarar för eventuell delgivning till den som berörs av beslutet. 
Besvärshänvisning ska finnas med i beslutet.  
Enligt 6 kap. 40 § KL beslutar samhällsbyggnadsnämnden i vilken utsträckning beslut 
som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som inte 
anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna 
i 13 kap. KL. Sådana beslut som avses i 39 § (brådskande ärenden) ska anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde.  
Beslut som fattats med stöd av delegering från samhällsbyggnadsnämnden ska 
anmälas till samhällsbyggnadsnämnden vid nästa sammanträde. Alla beslut som 
fattats med stöd av vidaredelegering från verksamhetschef ska enligt 7 kap. 8 § 
anmälas till verksamhetschefen, som anmäler dem till samhällsbyggnadsnämnden 
vid nästa sammanträde.  
Anmälan av fattade delegeringsbeslut ska senast tio dagar före nämndens 
sammanträdesdag tillställas sekreteraren genom en förteckning över delegatens 
samtliga beslut efter föregående anmälan. 
 
10. Jäv 
Jäv regleras i 6 kap. 28-30 och 7 kap. 4 §§ kommunallagen. En förtroendevald eller 
anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid 
handläggning av ärendet. Det gäller alla slags ärenden inte endast 
myndighetsutövning. Med handläggning avses utredning, beredning, föredragning 
och beslutsfattande. Jävsreglerna omfattar även ej tjänstgörande ersättare. 
 
En förtroendevald eller anställd är jävig, om 
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, 
förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång 
kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller 
någon närstående, 
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår 
eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, 
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är 
knuten till, 
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, 
eller 
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet 
för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. 
 
Ansvaret för att undvika att hamna i en jävssituation vilar på envar. Den som anser 
sig vara jävig i ett ärende ska självmant anmäla jäv till ordföranden före eller vid 
sammanträdet.  
Om vidaredelegering föreligger ska delegat som anser sig jävig anmäla det till 
verksamhetschefen och avsluta handläggningen av ärendet. Verksamhetschefen kan 
då välja att antingen överlåta uppdraget till annan eller själv handlägga och besluta i 
ärendet. Om det saknas möjlighet att överlåta ärendet eller att besluta själv har 
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verksamhetschefen också möjlighet att bortse från jävssituationen och återföra 
ärendet till ursprunglig handläggare. 
 
11. Följder av kommunalrättslig beslutanderätt 
Beslut fattade med stöd av delegering är fattade i nämndens ställe och har således 
samma rättsverkan som om nämnden fattat beslutet. Sådana beslut ska anmälas 
tillnämnden som ska bestämma i vilken form det ska ske, enligt 6 kap. 35 § 
kommunallagen. 
I beslutsfattandet ska hänsyn tas till befintliga politiskt beslutade riktlinjer, policys 
och övriga interna bestämmelser. Beslutfattare ska också beakta jävsreglerna. 
Ett beslut fattat med stöd av delegering får inte ändras av nämnden i efterhand. 
Nämnden har ingen omprövningsmöjlighet. Beslut får endast ändras av den som 
fattat beslutet, enligt bestämmelserna om omprövning av 
myndighetsutövningsbeslut, eller av överprövningsmyndighet.  
Om nämnden anser att delegeringen används felaktigt har den rätt att återkalla 
delegeringen i sin helhet eller i ett särskilt ärende. Nämnden har också rätt att 
genom eget handlande ta över ett ärende från en delegat och fatta beslut. Det kan 
t.ex. handla om ett ärende som nämnden anser vara principiellt viktigt. 
 
12. Firmateckningsrätt 
Rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra handlingar för 
kommunens räkning utgör ren verkställighet och är följaktligen inte något beslut i 
kommunallagens mening. I vissa fall kan denna rätt eller behörighet framgå av 
särskilt fattade beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan 
nämnd i samband med att beslut fattas att godkänna/ingå avtal eller andra 
rättshandlingar. Oftast är det dock fråga om avtal och andra handlingar som 
undertecknas av t.ex. en verksamhetschef som ett led i den löpande verksamheten 
och som finansieras inom beslutad budgetram för respektive nämnd. 
 
13. Brådskande ärenden 
Samhällsbyggnadsnämnden får, enligt 6 kap 39 § KL, uppdra åt ordföranden eller en 
annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden 
som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut 
skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
 
14. Delegering av ärenden inom ramen för kommunal avtalssamverkan  
Sorsele kommun får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska 
utföras av en annan kommun. Det kallas för avtalssamverkan. Om ett 
samverkansavtal kan ingås av samhällsbyggnadsnämnden, eller om det krävs ett 
godkännande av fullmäktige, beror på om avtalets innehåll är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt (5 kap. 1 § KL). Här utgår bedömningen 
primärt utifrån samverkansavtalets innehåll, och då särskilt dess omfattning. 

 
Inom ramen för avtalssamverkan, och med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 
§ KL, kan de samverkande kommunerna komma överens om att uppdra åt en 
anställd i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden. Det kallas för extern delegering.  
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• Extern delegering är endast möjlig inom ramen för de uppgifter som omfattas 
av själva samverkansavtalet. Extern delegering enligt denna bestämmelse är 
vidare endast möjlig om avtalssamverkan grundas på KL:s regler om 
avtalssamverkan. 

• Det är inte möjligt att delegera beslutanderätt till förtroendevalda i den andra 
kommunen eller till anställda i kommunala bolag. 

• Samma regler gäller för jäv, anmälan av beslut etc. vid intern som vid extern 
delegation. Reglerna i 7 kap. 4–8 §§ KL är även tillämpliga i sådana situationer 
(9 kap. 37 § andra stycket KL). 

• Bestämmelserna i KL om extern delegering av ärenden inom ramen för 
avtalssamverkan är subsidiära till bestämmelser i speciallag. Om det i annan 
lag eller författning finns bestämmelser som avviker från KL:s regler om 
delegation inom ramen för avtalssamverkan, ska de bestämmelserna 
tillämpas istället för de generella bestämmelserna i KL (9 kap. 37 § tredje 
stycket KL). 
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DELEGERINGSFÖRTECKNING 
 
Nr 1 Allmänna ärenden 
 

Nr Beskrivning Delegat 

1.1 

Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens 
ordförande avgörande inte kan avvaktas. Sådana 
beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. 
Kommunallagen 6 kap 39 § (2017:725) 

Nämndens 
ordförande 

1.2 

Om en nämnd har delegerat beslutsfattande till 
verksamhetschef får nämnden också överlåta åt 
verksamhetschefen att i sin tur uppdra åt en  
annan anställd inom kommunen att besluta i stället.  
Kommunallagen 7 kap. 6 § (2017:725) 

 

1.3 
Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan inför 
domstol och andra myndigheter. 
Kommunallagen 6 kap. 15 § (2017:725) 

Ordförande 

1.4 

Besluta i ärenden om utlämnande av allmänna 
handlingar eller uppgifter ur allmänna handlingar 
samt yttranden över överklaganden i sådana ärenden. 
Offentlighets- och sekretesslag 6 kap 3 § (SFS 2009:400) 
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap 14-15§§ 

Verksamhetschef 

1.5 

Avvisa för sent inkommen överklagan gällande beslut 
tagna i nämnden. 
Avvisa för sent inkommen överklagan i 
delegationsbeslut.  
Förvaltningslagen 45 §  (SFS2017:900)  

Verksamhetschef 
Miljöinspektör 
Bygglovshandläggare 
GIS-samordnare 
Räddningschef 

1.6 

Besluta om rättelse/omprövning av beslut som 
delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 
37 och 38 §§ förvaltningslagen. 

Verksamhetschef 
Miljöinspektör 
Bygglovshandläggare 
GIS-samordnare 
Räddningschef 

 
Nr 2 Beslut under handläggning 
 

Nr Beskrivning Delegat 

2.1 

Besluta att förelägga den enskilde att avhjälpa en brist 
i en framställning, om bristen medför att 
framställningen inte kan läggas till grund för en 
prövning i sak.  
Förvaltningslagen 20 § andra stycket 

Verksamhetschef 
Miljöinspektör 
Bygglovshandläggare 
GIS-samordnare 
Räddningschef 

2.2 

Beslut att avvisa en framställning som är så  
ofullständig eller oklar att den inte kan tas upp till 
prövning. 
Förvaltningslagen 20 § andra stycket 

Verksamhetschef 
Miljöinspektör 
Bygglovshandläggare 
GIS-samordnare 
Räddningschef 
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Nr Beskrivning Delegat 

2.3 

Besluta att avskriva ett ärende från vidare 
handläggning om en ansökan/framställning har 
återkallats eller frågan förfallit av annan anledning. 

Verksamhetschef 
Miljöinspektör 
Bygglovshandläggare 
GIS-samordnare 
Räddningschef 

2.4 

Beslut att begära att den som anlitar ombud ska 
medverka personligen vid handläggningen av ett 
ärende. 
Förvaltningslagen 14 § första stycket 

Verksamhetschef 
Miljöinspektör 
Bygglovshandläggare 
GIS-samordnare 
Räddningschef 

2.5 

Beslut att ett ombud eller biträde som är olämpligt för 
sitt uppdrag inte längre får medverka i ärendet. 
Förvaltningslagen 14 § andra stycket 

Verksamhetschef 
Miljöinspektör 
Bygglovshandläggare 
GIS-samordnare 
Räddningschef 

2.6 

Beslut att begära att ett ombud styrker sin behörighet 
genom en skriftlig eller muntlig fullmakt med det 
innehåll som framgår av 15 § första stycket i 
förvaltningslagen. 

Verksamhetschef 
Miljöinspektör 
Bygglovshandläggare 
GIS-samordnare 
Räddningschef 

2.7 

Beslut att förelägga part eller ombud att styrka 
ombudets behörighet genom en fullmakt med  
det innehåll som framgår av 15 § första stycket 
förvaltningslagen. 

Verksamhetschef 
Miljöinspektör 
Bygglovshandläggare 
GIS-samordnare 
Räddningschef 

2.8 

Beslut att begära att en handling bekräftas av 
avsändaren. 
Förvaltningslagen 21 § 

Verksamhetschef 
Miljöinspektör 
Bygglovshandläggare 
GIS-samordnare 
Räddningschef 

 
Nr 3 Allmänna hänsynsregler 
 

Nr Beskrivning Delegat 

3.1 
Besluta i tillsynsärende gällande tillämpning av  de 
allmänna hänsynsreglerna. 
Miljöbalken 2 kap. 2-9§§, 26 kap 

Miljöinspektör 

 
Nr 4 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 
 

Nr Beskrivning Delegat 

4.1 

Avge yttrande i fråga om samråd om betydande 
miljöpåverkan i planer och program samt i fråga om 
samråd om avgränsning av miljöbedömning 
Miljöbalken 6 kap 6 och 9 §§ 

Miljöinspektör 
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Nr Beskrivning Delegat 

4.2 

Avge yttrande i fråga om betydande miljöpåverkan och 
om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och 
utformning (undersökningssamråd) för verksamheter 
och åtgärder. 
Miljöbalken 6 kap 24 § 2 p 

Miljöinspektör 

4.3 

Avge förslag till yttrande för beslut i kommunstyrelsen 
gällande undersökningstillstånd och överlåtelse av 
undersökningstillstånd. 
Minerallag (1991:45) 

Verksamhetschef 

 
Nr 5 Skydd av områden 

  
  

Nr Beskrivning Delegat 

5.1 

Besluta i ärenden om tillstånd enligt föreskrifter i 
vattenskyddsföreskrifter som kommunen har 
meddelat eller om dispens från sådana 
vattenskyddsföreskrifter, om det finns särskilda skäl 
för det. 
Miljöbalken 7 kap. 22§ första respektive andra styckena 

Miljöinspektör 

5.2 

Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) från 
vattenskyddsföreskrifter som länsstyrelsen har  
meddelat i den mån länsstyrelsen överlåtit 
sådan beslutanderätt på nämnden. 
Miljöbalken 7 kap. 22§ tredje stycket första meningen 

Miljöinspektör 

5.3 

Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom  
vattenskyddsområde som länsstyrelsen överlåtit på  
kommunen. 
Miljöbalken 7 kap. 22§ tredje stycket andra meningen 

Miljöinspektör 

5.4 
Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur- 
eller växtart över vilka kommunen har tillsyn enligt 7 
kap. miljöbalken. 

Miljöinspektör 
Bygglovshandläggare 
GIS-samordnare 

5.5 
Avge yttrande till skogsstyrelsen i ärende om 
biotopskyddsområde 
Förordning (1998:1252) om områdesskydd § 24 

Miljöinspektör 

5.6 
Avge yttrande till skogsstyrelse i ärende om 
naturvårdsavtal  
Förordning (1998:1252) om områdesskydd § 24 

Miljöinspektör 
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Nr 6 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
 

Nr Beskrivning Delegat 

6.1 

Besluta i ärenden om tillstånd att inrätta 
avloppsanläggning med ansluten vattentoalett. 
  
Besluta i ärenden om tillstånd att ansluta 
vattentoalett till befintlig avloppsanläggning. 
Förordning (SFS 1998:899)om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 13 § första stycket 1. och 2. 

Miljöinspektör 

6.2 

Besluta i ärenden om anmälan att inrätta 
annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är 
ansluten. 
Förordning (SFS 1998:899)om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 13 § andra stycket 

Miljöinspektör 

6.3 

Besluta i ärende om anmälan om ändring av 
sådana avloppsanordningar som avses i 13§ FMH 
Förordning (SFS 1998:899)om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 14 § 

Miljöinspektör 

6.4 

Besluta i ärenden om anmälan att inrätta  
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten. 
Förordning (SFS 1998:899)om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 17 § 

Miljöinspektör 

6.5 

Besluta i ärenden om tillstånd att inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser hålla 
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin. 
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. 
3. orm. 
Lokala hälsoskyddsföreskrifter 2 § (KF § 100 2020-12-
08) 

Miljöinspektör 

6.6 

Besluta i ärenden om överträdelse av reglering av 
tomgångskörning med motordrivna fordon. 
Lokala hälsoskyddsföreskrifter 6 § (KF § 100 2020-12-
08) 

Miljöinspektör 
Bygglovshandläggare 

6.7 

Besluta med anledning av anmälan av verksamhet. 
Förordning (SFS 1998:899)om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 38 §  
Miljöbalken 9 kap. 

Miljöinspektör 
 

6.8 

Avge yttrande till miljödomstol eller länsstyrelse i den 
s.k. kompletteringsremissen vid prövning av ansökan 
om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. 
Miljöbalken 19 kap 4 §  
Förordning (SFS 1998:899)om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 9 § 
Miljöbalken 22 kap. 4 och 10 §§  

Miljöinspektör 
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Nr Beskrivning Delegat 

6.9 

Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärenden 
angående mindre ändring av tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet. 
Besluta i ärenden angående mindre ändring av 
tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. 
Förordning (SFS 1998:899)om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 22, 26 §§ 
Miljöprövningsförordningen (2013:251) 11 § 

Miljöinspektör 
 

6.10 

Förelägga, utan vite, den som bedriver miljöfarlig 
verksamhet att avge miljörapport samt bevilja 
anstånd med inlämnande av miljörapport. 
Miljöbalken 26 kap, 20 § 

Miljöinspektör 
 

6.11 
Besluta att förelägga om försiktighetsmått. 
Förordning (SFS 1998:899)om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 27 § 

Miljöinspektör 
 

6.12 
Besluta att en täkt är avslutad 
Förordning (SFS 1998:899)om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 20 c § 

Miljöinspektör 
 

 
Nr 7  Verksamheter som orsakar miljöskador 
 

Nr Beskrivning Delegat 

7.1 
Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av 
föroreningsskada. 
Miljöbalken 10 kap  

Miljöinspektör 

7.2 

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av 
allvarlig miljöskada. 
MTF 2 kap. 31 § 2-3  
Miljöbalken 10 kap. 14 § 
Förordning (SFS 2007:667)om allvarliga miljöskador 18-
21 §§  

Miljöinspektör 

7.3 

Besluta i anmälningsärende om avhjälpandeåtgärd 
med anledning av en föroreningsskada, när åtgärden 
kan medföra risk för spridning eller exponering av 
föroreningarna. 
Förordning (SFS 1998:899)om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 28 § 

Miljöinspektör 

 
Nr 8 Vattenverksamhet 
 

Nr Beskrivning Delegat 

8.1 

Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av 
vattenverksamhet eller till länsstyrelse eller mark- och 
miljödomstol i ärende om tillstånd för markavvattning. 
Miljöbalken 11 kap. 9a-b och 13 §§  

Miljöinspektör 
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Nr Beskrivning Delegat 
FVV 22 § 

 
Nr 9 Jordbruksmark och annan verksamhet 
 

Nr Beskrivning Delegat 

9.1 
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden angående 
anmälan till samråd. 
Miljöbalken 12 kap. 6 § 

Miljöinspektör 

9.2 

Avge yttrande till länsstyrelsen om dispens för 
djurhållning och gödselhantering. 
Förordningen om miljöhänsyn i Jordbruket 9 § (SFS 
1998:915) 

Miljöinspektör 

 
Nr 10 Avfall och producentansvar 
 

Nr Beskrivning Delegat 

10.1 

Besluta i ärenden om dispens/tillstånd att på 
fastighet kompostera eller på annat sätt behandla 
avfall (inkl. kompostering av matavfall). 
Föreskrifter om avfallshantering för Sorsele kommun 
34 § 
Miljöbalken 15 kap 25 § 
Avfallsförordning (2020:614) 5 kap 15 § 

Miljöinspektör 

10.2 

Förelägga den som är ansvarig för nedskräpning att 
iordningsställa platsen samt vidtaga erforderliga 
förebyggande åtgärder. 
Miljöbalken 15 kap 26 § 

Miljöinspektör 
Bygglovshandläggare 

10.3 
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd 
till yrkesmässig transport av avfall. 
Avfallsförordning 5 kap 1, 7, 10, 11 §§ 

Miljöinspektör 

10.4 

Besluta om eget omhändertagande av latrin. 
Föreskrifter om avfallshantering för Sorsele kommun 
30 § 
Avfallsförordning 5 kap 15 § 

Miljöinspektör 

10.5 
Besluta om förlängt hämtningsintervall för slam. 
Föreskrifter om avfallshantering för Sorsele kommun 
31 § 

Miljöinspektör 

10.6 

Besluta om uppehåll i hämtning av kärl- och 
säckavfall. 
Föreskrifter om avfallshantering för Sorsele kommun 
33 § 

Miljöinspektör 
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Nr 11   Tillsyn enligt miljöbalken 
 

Nr Beskrivning Delegat 

11.1 

Beslut om villkor av mindre betydelse som 
miljödomstol eller länsstyrelsen i beslut om tillstånd 
till miljöfarlig verksamhet överlåtit åt 
tillsynsmyndigheten att fastställa. 
Miljöbalken 22 kap 25 § tredje stycket (SFS 1998:808) 

Miljöinspektör 

11.2 Besluta i tillsynsärenden enligt miljöbalken. 
Miljöbalken 26 kap Miljöinspektör 

11.3 
Besluta att meddela föreläggande eller förbud (utan 
vite) i ärenden som nämnden ansvarar för. 
Miljöbalken 26 kap 9 § 

Miljöinspektör  

11.4 

Besluta att ålägga tidigare ägare eller 
nyttjanderättsinnehavare att lämna uppgift om ny 
ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress. 
Miljöbalken 26 kap 13 § 

Miljöinspektör 

11.5 

Besluta att sända föreläggande eller förbud, som 
meddelats mot någon i egenskap av ägare till fastighet 
mm till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
inskrivningsregistret. 
Miljöbalken 26 kap 15 § 

Miljöinspektör 

11.6 

Besluta att begära att den som bedriver verksamhet 
som kan befaras medföra olägenhet för människors 
hälsa eller påverka miljön skall lämna förslag till 
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. 
Miljöbalken 26 kap 19 § tredje stycket 

Miljöinspektör 

11.7 
Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att 
avge miljörapport. 
Miljöbalken 26 kap 20 § 

Miljöinspektör 

11.8 

Besluta att förelägga den som bedriver miljöfarlig 
verksamhet att lämna de uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen. 
Miljöbalken 26 kap 21 § 

Miljöinspektör 

11.9 

Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet 
eller vidtar åtgärder eller som upplåter byggnad för 
bostäder eller allmänt ändamål att utföra sådana 
undersökningar av verksamheten och dess verkningar 
som behövs för tillsynen. 
Miljöbalken 26 kap 22 § 

Miljöinspektör 

 
 
 
Nr 12  Kemiska produkter 
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Nr Beskrivning Delegat 

12.1 

Besluta i anmälnings- och tillsynsärenden om 
anläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser 
och ozonnedbrytande ämnen. 
Miljöbalken 14 Kap. 8 § 
Förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser 
och ozonnedbrytande ämnen 

Miljöinspektör 

 
Nr 13 Avgifter för prövning och tillsyn 
 

Nr Beskrivning Delegat 

13.1 

Besluta att debitera enligt kommunens taxa för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
Miljöbalken 27 kap 1 § 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område 4§ 

Miljöinspektör 

 
Nr 14 Sanktioner mm 
 

Nr Beskrivning Delegat 

14.1 

Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för att få 
tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar 
samt transportmedel och att där utföra 
undersökningar och andra åtgärder. 
Miljöbalken 28 kap 1 och 8 §§ 

Miljöinspektör 

 
Nr 15 Livsmedelslagen och EU-förordningar inom livsmedel, 

ekologisk produktion, animaliska bi-produkter och 
material i kontakt med livsmedel 

 

Nr Beskrivning Delegat 

15.1 

Beslut i anledning av registrering av 
livsmedelsanläggning eller anläggning som omfattas 
av krav på registrering enligt regelverket om material i 
kontakt med livsmedel.  
11 § LIVSFS  
2005:20 

Miljöinspektör 

15.2 

Besluta i ärende om registrering av 
livsmedelsanläggning. 
Artikel 10, punkt 2 i förordning (EU) 2017/625, 15 § 
livsmedelsförordningen (2006:813). 

Miljöinspektör 

15.3 

Beslut om att i den utsträckning det behövs för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
begära upplysningar och handlingar. 
20 § Livsmedelslagen 

Miljöinspektör 
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Nr Beskrivning Delegat 

15.4 

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite 
som behövs för efterlevnaden av livsmedelslagen, 
lagen om animaliska biprodukter, lagen (2013:363) om 
kontroll av ekologisk produktion och de föreskrifter 
som meddelats med stöd av lagarna, de EU och EG- 
bestämmelser som kompletteras av lagen samt de 
beslut som meddelats med stöd EU och EG-
bestämmelserna. 
22 § Livsmedelslagen 

Miljöinspektör 

15.5 

Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för 
utövande av livsmedelskontrollen eller verkställighet 
av beslut, om förutsättningar för sådan begäran 
föreligger. 
27 § Livsmedelslagen 

Miljöinspektör 

15.6 
Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart 
även om det överklagas. 
33 § Livsmedelslagen 

Miljöinspektör 

 
Nr 16 Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och 

sanktioner. Livsmedel. 
 

Nr Beskrivning Delegat 

16.1 

Besluta om att varor ska behandlas, att märkning 
ändras, eller att korrigerande information ska 
förmedlas till konsumenterna. 
F 2017/625 Art 138 2 c 

Miljöinspektör 

16.2 

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 beordra att de 
återsänds till den avsändande medlemsstaten. 
F 2017/625 Art 138 2 d 

Miljöinspektör 

16.3 
Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas 
frekvens. 
F 2017/625 Art 138 2 e 

Miljöinspektör 

16.4 

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 

Miljöinspektör 

16.5 

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 

Miljöinspektör 
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Nr Beskrivning Delegat 

16.6 

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 

Miljöinspektör 

16.7 

Besluta att registreringen eller godkännandet för den 
berörda anläggningen, anordningen, installationen 
eller transportmedlet återkallas tillfälligt eller 
slutgiltigt, eller att en transportörs tillstånd eller 
förarens kompetensbevis återkallas tillfälligt eller 
slutgiltigt. 
F 2017/625 Art 138 2 j 

Miljöinspektör 

 
Nr 17  Livsmedelsförordningen (2006:813) 
 

Nr Beskrivning Delegat 

17.1 

Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med 
livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning 
om det behövs av livsmedelshygieniska skäl.  
8 § Livsmedelsförordningen 

Miljöinspektör 

 
Nr 18  Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
 

Nr Beskrivning Delegat 

18.1 

Besluta om riskklassning av livsmedelsföretag samt om 
årlig kontrollavgift.  
3 – 6 § Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
Taxa för Sorsele kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedelsområdet 

Miljöinspektör 

18.2 
Besluta om avgift för registrering av anläggning. 
11 § Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Miljöinspektör 

18.3 

Besluta om avgift för kontroll och annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med kontrollen. 
4 § Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Miljöinspektör 

18.4 

Besluta om avgift för kontroll efter klagomål och för 
uppföljande kontroll. 
8 och 9 §§ Förordning (2021:176) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter 

Miljöinspektör 

18.5 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften. Miljöinspektör 
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Nr Beskrivning Delegat 
18 § Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
Taxa för Sorsele kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedelsområdet 

18.6 

Besluta att inte ta ut avgift om den sammanlagda 
kontrolltiden underskrider 30 minuter under ett och 
samma kalenderår. 
18 § Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
Taxa för Sorsele kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedelsområdet 

Miljöinspektör 

18.7 

Besluta om avgift för exportkontroll och utfärdande av 
intyg. 
5 § förordning (2011:1060) om kontroll vid export av 
livsmedel 

Miljöinspektör 

18.8 Besluta om avgift för importkontroll. 
11 och 12 §§ förordning (2006:812) om avgifter Miljöinspektör 

 
Nr 19 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
 (LIVSFS 2001:30) 
 

Nr Beskrivning Delegat 

19.1 

Besluta om fastställande av program för faroanalys 
enligt 2 c § samt undersökningsprogram och dess 
parametrar, provtagningspunkter och frekvensen av 
normal respektive utvidgad undersökning. 
12 § SLVFS 
2001:30, omtryck 
LIVFS 2017:2 

Miljöinspektör 

 
 
Nr 20  Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 

(LFAB) 
 

Nr Beskrivning Delegat 

20.1 

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som 
behövs för efterlevnaden av lagen, de föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen, de EU och EG -bestämmelser 
som kompletteras av lagen samt de beslut som meddelats 
med stöd EU och EG bestämmelserna. 
23 § LFAB 
12 § Förordning (2006:814) om foder och animaliska 
biprodukter FFAB 

Miljöinspektör 

20.2 
Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för 
utövande av kontrollen eller verkställighet av beslut, 
om förutsättningar för sådan begäran föreligger. 

Miljöinspektör 



 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-06, § 82   

Nr Beskrivning Delegat 
27 § LFAB 

20.3 
Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart 
även om det överklagas. 
33 § LFAB 

Miljöinspektör 

 
 
Nr 21 Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av 

foder och animaliska biprodukter 
 

Nr Beskrivning Delegat 

21.1 

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av 
foderföretagare och företagare som befattar sig med 
animaliska biprodukter. 
3 – 6 §§ Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig 
kontroll av foder och animaliska biprodukter 

Miljöinspektör 

21.2 
Besluta om årlig kontrollavgift. 
3 – 6 §§ Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig 
kontroll av foder och animaliska biprodukter 

Miljöinspektör 

21.3 

Besluta om avgift för den som anmäler en anläggning 
för verksamhet med foder eller animaliska 
biprodukter, eller driftansvarig, för registrering. 
14 § Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig 
kontroll av foder och animaliska biprodukter 

Miljöinspektör 

21.4 

Besluta om avgift för offentlig kontroll som 
ursprungligen inte var planerad och offentlig 
verksamhet som hänger samman med kontrollen. 
12 § Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig 
kontroll av foder och animaliska biprodukter 

Miljöinspektör 

21.5 

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften när 
det finns särskilda skäl. 
11 Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig 
kontroll av foder och animaliska biprodukter. 
Taxa för Sorsele kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedelsområdet 

Miljöinspektör 

21.6 

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften 
under de förutsättningar som anges i 
kontrollförordningen 625/2017 art. 
Förordning (EU) nr 625/2017 art 79.4  13 a  § och 16 a § 
Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av 
foder och animaliska biprodukter 

Miljöinspektör 

 
 
Nr 22 Strålskydd 
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Nr Beskrivning Delegat 

22.1 

Att kontrollera efterlevnaden 4-12 §§ i SSMFS 2212:5 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier 
och artificiella solningsanläggningar. 
Strålskyddslagen 29, 30 §§ (SFS 1988:222) 
16 § strålskyddsförordningen 

Miljöinspektör 

22.2 
Begära upplysning eller handlingar som behövs för 
tillsynen. 
Strålskyddslagen 31 § 

Miljöinspektör 

22.3 Meddela föreläggande och förbud (utan vite). 
Strålskyddslagen 32 § Miljöinspektör 

22.4 

Besluta om att påföra avgift för tillsyn av verksamhet 
där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten. 
Strålskyddslagen 43 § 
16 a § strålskyddsförordningen 
19 § SSMFS 2212:5 

Miljöinspektör 

 
Nr 23 Tobak och receptfria läkemedel 
 

Nr Beskrivning Delegat 

23.1 

Beslut att förlänga handläggningstiden med högst 
fyra månader, när det är nödvändigt på grund av 
utredningen. 
Förordning (2019:233) om tobak och liknande 
produkter 4 kap 1§ 

Miljöinspektör 

23.2 
Beslut om tillstånd till försäljning av tobaksvaror. 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 5 
kap 3 § 

Miljöinspektör 

23.3 
Beslut att avslå ansökan om försäljningstillstånd. 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 5 
kap 3 § 

Miljöinspektör 

23.4 

Beslut i anledning av anmälan om förändrad 
verksamhet när tillståndshavare avlidit eller fått 
förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken med 
uppdrag som omfattar rörelsen. 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 5 
kap 8 §, 
8 kap 2 § 

Miljöinspektör 

23.5 

Beslut om tillstånd till försäljning efter ansökan från 
konkursbo. 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 5 
kap 9 § 

Miljöinspektör 

23.6 
Beslut om begäran av upplysningar, handlingar, 
varuprover och liknande som behövs för 
myndighetens tillsyn 

Miljöinspektör 
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Nr Beskrivning Delegat 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 7 
kap 17 § 

23.7 

Beslut om förelägganden och förbud utom 
avseende förbud mot fortsatt verksamhet 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 7 
kap 9, 12 §§ 

Miljöinspektör 

23.8 

Beslut att återkalla försäljningstillstånd 
när tillståndet inte längre utnyttjas 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 7 
kap 10 § 1p 

Miljöinspektör 

23.9 

Utöva kommunal tillsyn enligt lag om tobak 
och liknande produkter 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 7 
kap 3,4 §§ 

Miljöinspektör 

23.10 

Utöva kommunal kontroll enligt lagen om  
med vissa receptfria läkemedel. 
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel 20 § 
Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2009:20 

Miljöinspektör 

23.11 

Begära att få de upplysningar och 
handlingar som behövs för kontrollen 
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel 21 § 

Miljöinspektör 

23.12 

Till Läkemedelsverket rapportera brister i 
efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter 
som har meddelats i anslutning till lagen 
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel 21 § 

Miljöinspektör 

23.13 

För kontroll enligt dessa lagar besluta om, och 
ta ut, avgift av den som bedriver detaljhandel 
Sorsele kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

Miljöinspektör 

23.14 

Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt 
taxa 
Sorsele kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt 
Lag om tobak 
Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

Miljöinspektör 

 
 
 
 
Nr 24 Vissa övriga ärenden 
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Nr Beskrivning Delegat 

24.1 

Yttrande till polismyndighet i ärenden rörande 
anordnande av offentlig tillställning och 
sammankomst samt tillstånd till hotell- och 
pensionatrörelse. 
Lag om hotell- och pensionatrörelse 2 § (SFS 
1966:742) 

Verksamhetschef 

24.2 

Avge yttrande till polismyndighet i ärende om 
allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, 
bullrande verksamheter och liknande verksamheter 
Lag om hotell- och pensionatrörelse 2 § (SFS 
1966:742) 

Verksamhetschef 
Miljöinspektör 
Bygglovshandläggare 
Räddningschef 

 
Nr 25 Lokala hälsoskyddsföreskrifter  

Nr Beskrivning Delegat 

25.1 
Besluta om undantag i enskilda fall. 
Lokala hälsoskyddsföreskrifter 10 § (KF § 100 2020-12-
08) 

Miljöinspektör 

 
Nr 26 Strandskydd 

Nr Beskrivning Delegat 

26.1 

Besluta om ärenden avseende ansökan om  
strandskyddsdispens för transformator- 
stationer, nätstationer och kopplingsstationer 
Miljöbalken 7 kap. 13-18h §§ 

Bygglovshandläggare 
Miljöinspektör  

26.2 
Beslut om ärenden avseende strandskyddsdispens 
när det finns särskilda skäl som styrker beslutet 
Miljöbalken 7 kap. 13-18h §§ 

Bygglovshandläggare 
Miljöinspektör 

26.3 
Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om utvidgning 
av strandskyddsområde 
Förordning (1998:1252) om områdesskydd § 24 

Bygglovshandläggare 
Miljöinspektör 

26.4 Rätt att komplettera strandskyddsärenden 
överprövade av Länsstyrelsen 

Bygglovshandläggare 
Miljöinspektör 

 
Nr 27 Planläggning 

 

Nr Beskrivning Delegat 

27.1 

Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda 
åtgärden finns i en aktuell eller aktualitetsförklarad 
översiktsplan 
PBL 5 kap. 2 och 5§§ 

Bygglovshandläggare 

27.2 
Beslut om överenskommelse med sökanden att 
planbesked får lämnas senare än inom fyra månader 
PBL 5 kap. 4 § 

Bygglovshandläggare 



 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-06, § 82   

Nr Beskrivning Delegat 

27.3 Beslut om samråd 
PBL 5 kap. 11-15, 17§§  Bygglovshandläggare 

27.4 Beslut om underrättelse och granskning 
PBL 5 kap. 18-22. 25 §§, 13 kap. 11§ Bygglovshandläggare 

 
Nr 28 Bygglov, rivningslov och marklov 
 

Nr Beskrivning Delegat 

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

 

28.1 

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför 
område med detaljplan, inom ramen för de villkor 
som bestämts i bindande förhandsbesked, 
områdesbestämmelser, inom en ianspråktagen 
tomtplats eller enligt beslutad strandskyddsdispens, 
där de inte finns någon intressekonflikt 
PBL 9 kap. 2, 18, 31 §§ 

Bygglovshandläggare 

28.2 
Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för 
handel, kontor, hantverk eller industri 
PBL 9 kap. 2 § första stycket 1 och 2 

Bygglovshandläggare 

28.3 
Nybyggnad eller tillbyggnad utanför område med 
detaljplan för handel, kontor, hantverk eller industri 
PBL 9 kap. 2 § första stycket 1 och 2 

Bygglovshandläggare 

28.4 

Nybyggnad inom detaljplan av en- eller 
tvåbostadshus som inte hänför sig till rad- eller 
kedjehusbebyggelse 
PBL 9 kap. 2 § första stycket 1 och 2 

Bygglovshandläggare 

28.5 Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus 
PBL 9 kap. 2 § första stycket 1 och 2 Bygglovshandläggare 

28.6 
Beslut om bygglov för ny-, till- eller ombyggnad av 
andra byggnader än bostadshus 
PBL 9 kap. 2 § första stycket 1 och 2, 30, 31 §§ 

Bygglovshandläggare 

28.7 

Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, 
avloppspumpstation eller därmed jämförliga 
byggnader 
PBL 9 kap. 2 § första stycket 1 och 2 

Bygglovshandläggare 

28.8 

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) 

Bygglovshandläggare 

28.9 
Inredande av någon ytterligare bostad eller någon 
ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri 
PBL 9 kap. 2 § första stycket 3b) 

Bygglovshandläggare 
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Nr Beskrivning Delegat 

28.10 

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 
2c) 

Bygglovshandläggare 

28.11 

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 2b) 

Bygglovshandläggare 

28.12 

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 

Bygglovshandläggare 

28.13 

Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller 
materialgårdar(p. 2) fasta cisterner(p. 4), murar och 
plank(p. 7), parkeringsplatser (p.8) samt 
transformatorstationer (p.10). 
PBL 9 kap. 8 § första stycket 1 och 16 kap. 7 § samt 
PBF 6 kap. 1-2 §§ 

Bygglovshandläggare 

28.14 

Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller 
ljusanordningar 
PBL 9 kap. 8 § första stycket 1 och 16 kap. 7 § samt 
PBF 6 kap. 3-4 §§ 

Bygglovshandläggare 

28.15 

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 
PBL 9 kap 10 § 

Bygglovshandläggare 

28.16 
Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 
kap 35 § PBL 
PBL 9 kap 11-13 §§ 

Bygglovshandläggare 

28.17 Bygglov för åtgärder som inte kräver lov 
PBL 9 kap 14 § Bygglovshandläggare 

28.18 
Beslut om villkorsbesked inom ramen för 
föreskrifterna i 9 kap 19 § 
PBL 9 kap 19 § 

Bygglovshandläggare 

28.19 

Beslut om att samordning med miljönämnd enligt 9 
kap. 24 § 1 st. ej ska ske, då särskilda skäl för det 
föreligger. 
PBL 9 kap. 24 § 

Bygglovshandläggare 

28.20 
Beslut om att förlänga handläggningstiden för 
ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio 
veckor utöver de ursprungliga tio veckorna 

Bygglovshandläggare 
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Nr Beskrivning Delegat 
PBL 9 kap. 27 § 

28.21 

Beslut om tidsbegränsat bygglov och förlängning av 
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, även utanför 
detaljplanelagt område. 
PBL 9 kap 33 § 

Bygglovshandläggare 

28.22 

Att om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov 
eller förhandsbesked är ofullständig, förelägga 
sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid 
äventyr att ansökan kan komma att avvisas eller att 
avgöras i befintligt skick 
PBL 9 kap. 22 § första stycket 

Bygglovshandläggare 

28.23 
Att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 
är så ofullständig att den inte kan prövas i sak 
PBL 9 kap. 22 § 

Bygglovshandläggare 

28.24 

Att besluta om lov även om den sökta åtgärden 
avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, 
inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31c 
§ respektive 9 kap. 35 § andra stycket PBL 
PBL 9 kap. 31c §, 9 kap 35 § andra stycket 

Bygglovshandläggare 

28.25 

Beslut att göra anmälan till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsregistret. 
PBL 6 kap. 6 § 

Bygglovshandläggare 

28.26 

Beslut om att avslå en ansökan om lov eller ge 
negativt förhandsbesked i de fall det är uppenbart 
att åtgärden eller åtgärderna som avses inte kan 
medges. 
PBL 9 kap. 17 §, 9 kap. 30 §, 9 kap. 31 §, 9 kap. 33–33 
a §§, 9 kap. 34 §, 9 kap. 35 § 

Bygglovshandläggare 

 
Nr 29 Genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder 
 

Nr Beskrivning Delegat 

29.1 

Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig 
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. 
PBF 6 kap. 10 § 

Bygglovshandläggare 

29.2 
Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att 
slutbesked lämnats. 
PBL 10 kap. 4 § 

Bygglovshandläggare 
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Nr Beskrivning Delegat 

29.3 
Beslut att utse ny kontrollansvarig om en 
kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag. 
PBL 10 kap. 13 § 

Bygglovshandläggare 

29.4 
Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § 
inte behövs något tekniskt samråd 
PBL 10 kap. 22 § första stycket 1 

Bygglovshandläggare 

29.5 

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 
PBL 10 kap. 22 § första  stycket 2 

Bygglovshandläggare 

29.6 

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 

PBL 10 kap. 23-24§§ 

Bygglovshandläggare 

29.7 

Anmärkning i anslutning till 
arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för 
nämndens tillsynsarbete som innefattar för 
byggherren bindande föreskrift. Föreläggande med 
påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av nämnden 
PBL 10 kap. 27 § och 11 kap. 8 § 

Bygglovshandläggare 

29.8 
Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon 
kontrollplan 
PBL 10 kap. 18 § 

Bygglovshandläggare 

29.9 
Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller 
rivningsåtgärderna eller för kontrollen 
PBL 10 kap 29 § 

Bygglovshandläggare 

29.10 

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

Bygglovshandläggare 
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Nr 30 Tillsyn och påföljder 
 

Nr Beskrivning Delegat 

30.1 
Avge ingripandebesked inom ramen för 
föreskrifterna 11 kap. 7 § PBL 
PBL 11 kap. 7 § 

Bygglovshandläggare 

30.2 
Beslut att av polismyndigheten begära det biträde 
som behövs för tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL 
PBL 11 kap. 9 § 

Bygglovshandläggare 

30.3 

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 
PBL 11 kap. 17 § 

Bygglovshandläggare 

30.4 

Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge 
synpunkter på övervägt uppdrag åt sakkunnig att 
utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som 
ska betala kostnaderna för uppdraget 
PBL 11 kap. 18 § 

Bygglovshandläggare 

30.5 
Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, 
även förbud som förenas med vite 
PBL 11 kap. 30-32 §§ 

Bygglovshandläggare 

30.6 

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk 
om byggnadsverket har säkerhetsbrister, även 
förbud som förenas med vite 
PBL 11 kap. 33 § 1 

Bygglovshandläggare 

30.7 

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, 
om det inte finns förutsättningar för att ge 
slutbesked 
PBL 11 kap. 33 § 2 

Bygglovshandläggare 

30.8 
Besluta att utse annan funktionskontrollant inom 
ramen för föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL 
PBL 11 kap. 34 § 

Bygglovshandläggare 

30.9 

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

Bygglovshandläggare 

30.10 

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 
PBL 11 kap. 39 § 

Bygglovshandläggare 

 
Nr 31 Avgifter 
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Nr Beskrivning Delegat 

31.1 

Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall. Med 
tillämpning av kommunens plan- och bygglovstaxa 
PBL 12 kap. 8-11 §§ och kommunens plan- och 
bygglovstaxa 

Bygglovshandläggare 

 
Nr 32 Tillsyn ventilation och motordrivna anordningar 
 

Nr Beskrivning Delegat 

32.1 
Beslut av om särskild besiktning av hissar och andra 
motordrivna anordningar 
PBF 8 kap. 8 § och 5 kap. 9 § 

Bygglovshandläggare 

32.2 

Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 18 
§ 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:12 
om hissar och andra motordrivna anordningar 

Bygglovshandläggare 

32.3 
Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 kap. 17 § 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:12 
om hissar och andra motordrivna anordningar 

Bygglovshandläggare 

32.4 

Beslut om användningsförbud för hissar och andra 
motordrivna anordningar med tillämpning av 
bestämmelserna i 3 kap. 4 § 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:12 
om hissar och andra motordrivna anordningar 

Bygglovshandläggare 

32.5 

Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till 
byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga 
om funktionskontroll av ventilationssystem 
PBF 5 kap. 1-7 §§ och kap. 3 § samt 11 kap. 19-20 §§ 
PBL 

Bygglovshandläggare 

32.6 

Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt 
inom ramen för föreskrifterna i 4 § (om det finns 
särskilda skäl)  
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
funktionskontroll av ventilationssystem, BFS 2011:16, 
4 § 

Bygglovshandläggare 

 
Nr 33 Byggregler 
 

Nr Beskrivning Delegat 

33.1 

Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna 
om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet 
ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte 
finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt 
Boverkets byggregler, BFS 2011:6 konsoliderad till 
BFS 2020 BBR 29 

Bygglovshandläggare 
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Nr 34 Eurokoder 
 

Nr Beskrivning Delegat 

34.1 

Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna 
om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet 
ändå kan antas bli tekniskt avsevärd olägenhet från 
annan synpunkt tillfredsställande och det inte finns 
någon  
Boverkets föreskrifter, 2011:10, omtryck 2019:1 om 
tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 
(eurokoder) BFS 2019:1, EKS 11, 2 §   

Bygglovshandläggare 

 
Nr 35 Energideklarationer 
 

Nr Beskrivning Delegat 

35.1 

Beslut om föreläggande (utan vite) som behövs enligt 
25 § lagen om energideklarationer för att byggnadens 
ägare ska fullgöra sin skyldighet. Att den 
energideklaration som senast har upprättats för 
byggnaden är tillgänglig på väl synlig plats enligt vad 
som anges i 13 § i lagen  
Lagen (2006:985) och om energideklarationer LED 13 
och 25 §§  

Bygglovshandläggare 

 
Nr 36 Fastighetsbildning 
 

Nr Beskrivning Delegat 

36.1 

Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för 
att mark och vatten ska kunna användas på ett 
ändamålsenligt sätt 
Fastighetsbildningslagen (1970:988) 5 kap. 3 § tredje 
stycket 

Bygglovshandläggare 

36.2 
Besluta att ansöka om fastighetsbestämning 
Fastighetsbildningslagen (1970:988) 14 kap. 1 a § 
första stycket 3-7 

Bygglovshandläggare 

36.3 
Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning 
Fastighetsbildningslagen (1970:988) 15 kap. 11 § 

Bygglovshandläggare 

36.4 

Företräda samhällsbyggnadsnämnden vid samråd 
med lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att 
frågan om förhandsbesked eller bygglov bör avgöras 
innan fastighetsbildning sker. 
Fastighetsbildningslagen (1970:988) 4 kap. 25 §  

Bygglovshandläggare 

36.5 
Företräda samhällsbyggnadsnämnden vid samråd 
med lantmäterimyndigheten 
Anläggningslagen (1973:1149) 21 § 

Bygglovshandläggare 
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Nr Beskrivning Delegat 

36.6 Rätt att påkalla förrättning 
Anläggningslagen (1973:1149) 18 § Bygglovshandläggare 

36.7 Godkännande av beslut eller åtgärd 
Anläggningslagen (1973:1149) 30 § Bygglovshandläggare 

36.8 
Företräda samhällsbyggnadsnämnden vid samråd 
med lantmäterimyndigheten 
Ledningsrättslagen (1973:1144) 19 § 

Bygglovshandläggare 

36.9 Godkännande av beslut eller åtgärd 
Ledningsrättslagen (1973:1144) 28 § 

Bygglovshandläggare 
Ordförande 

 
Nr 37 Skyltning 
 

Nr Beskrivning Delegat 

37.1 

Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten 
avvisas från ett visst område som är av betydelse för 
friluftslivet. 
Lagen (SFS 1998:814) och förordningen (1998:929) 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning 5 § 

Bygglovshandläggare 

37.2 

Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift 
eller därmed jämförlig anordning för reklam, 
propaganda eller liknande ändamål utomhus utan 
tillstånd (förutsätter delegation av beslutanderätten 
från länsstyrelsen) 
Lagen (SFS 1998:814) och förordningen (1998:929) 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning 6-7 §§ 

Bygglovshandläggare 

37.3 

Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen 
Lagen (SFS 1998:814) och förordningen (1998:929) 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning 6-7 §§ 

Bygglovshandläggare 

37.4 

Beslut om medgivande att ha affisch eller annan 
tillfällig anordning utomhus för reklam, propaganda 
eller liknande ändamål uppsatta mer än fyra veckor 
(förutsätter delegation av beslutanderätten från 
länsstyrelsen) 
Lagen (SFS 1998:814) och förordningen (1998:929) 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning 9 § 

Bygglovshandläggare 

37.5 

Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen 
Lagen (SFS 1998:814) och förordningen (1998:929) 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning 9 § 

Bygglovshandläggare 
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Nr Beskrivning Delegat 

37.6 

Beslut om förelägganden och förbud i ärenden om 
tillsyn enligt LGS som ankommer på nämnden, sådant 
beslut får förenas med vite  
Lagen (SFS 1998:814) och förordningen (1998:929) 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning 12 § 

Bygglovshandläggare 

 
Nr 38 Brandfarliga och explosiva varor 
 

Nr Beskrivning Delegat 

38.1 

Beslut om tillstånd att hantera, överföra och 
importera explosiva varor eller att yrkesmässigt eller i 
större mängd hantera brandfarliga varor. 
Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor 16-19 §§ 

Räddningschef 

38.2 
Beslut om nya eller ändrade villkor för tillstånd 
Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor 19 § tredje stycket 

Räddningschef 

38.3 
Beslut att återkalla tillstånd 
Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor 20 § 

Räddningschef 

38.4 
Tillsyn av brandfarliga och explosiva varor. 
Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor 21 § 

Räddningschef 

38.5 

Beslut att begära den hjälp av polismyndigheten som 
behövs för tillsynen. 
Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor 24 § tredje stycket 

Räddningschef 

38.6 
Föreläggande och förbud i tillsynsärenden. 
Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor 25 § 

Räddningschef 

38.7 

Beslut om avgiftsuttag i enskilda fall för 
tillståndsprövning, tillsyn, provtagning, 
undersökning, godkännanden och andra beslut och 
åtgärder 
Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor 27 § 

Räddningschef 

 
Nr 39 Färdigställandeskydd 
 

Nr Beskrivning Delegat 

39.1 Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs 
Lag (2014:227) om färdigställandeskydd Bygglovshandläggare 
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Nr 40 Trafikföreskrifter 
 

Nr Beskrivning Delegat 

40.1 

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter som avser: 
- förbud mot trafik med fordon av visst slag eller 
fordon med last av viss beskaffenhet. 
Trafikförordningen 10 kap 2 § 

Bygglovshandläggare 

40.2 
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter som avser: 
- förbud mot trafik med fordon. 
Trafikförordningen 10 kap 1 § 

Bygglovshandläggare 

40.3 
Förbud eller påbud att svänga eller köra i 
viss riktning. 
Trafikförordningen 10 kap 1 § andra stycket 10 

Bygglovshandläggare 

40.4 

Avvikelser från bestämmelserna om hastighet 
i 3 kap 17 § eller i föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 3 kap 17 § andra 
stycket, om det är motiverat av hänsyn till 
trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön. 
Trafikförordningen 10 kap 1 § andra stycket 14 

Bygglovshandläggare 

40.5 

Förbud att stanna eller parkera fordon eller 
tillåtelse att stanna eller parkera fordon med  
avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48 §, 
49 a § första stycket, 52 §, 53 § första stycket 
8 kap. 1 § eller lokal trafikföreskrift. 
Trafikförordningen 10 kap 1 § andra stycket 16 

Bygglovshandläggare 

40.6 Andra särskilda trafikregler. 
Trafikförordningen 10 kap 1 § andra stycket 22 Bygglovshandläggare 

40.7 

Föreskrifter enligt 1 § andra stycket 9-11, 
14-18, 20 och 21 får avse: 
1. en viss trafikgrupp 
2. ett visst eller vissa fordonsslag, eller 
3. fordon med last av viss beskaffenhet. 
Trafikförordningen 10 kap 2 § 

Bygglovshandläggare 

40.8 
Beslut om flyttning av fordon. 
Lagen samt förordningen om flyttning av fordon i 
vissa fall (1982:129, 1982:198)  

Bygglovshandläggare 

40.9 

Beslut om skrotning av fordon  
Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall 
(1982:198) 2, 16 §§ 
Lagen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129 ) 3 
§  

Miljöinspektör 

40.10 

Besluta om ersättning för kostnader för flyttning av 
fordon och övriga åtgärder  
Lagen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129 ) 7 
§ 

Miljöinspektör 
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Nr 41 Trafik, dispenser 
 

Nr Beskrivning Delegat 

41.1 
Undantag från 4 kap 2, 3, 12-15, 17 eller 18 § 
(transporttillstånd). 
Trafikförordningen 

Bygglovshandläggare 

42.2 Särskilda undantag för rörelsehindrade. 
Trafikförordningen 13 kap 8 § Bygglovshandläggare 

 
Nr 42 Trafik, övrigt 
 

Nr Beskrivning Delegat 

42.1 

Besluta i ärenden, där nämnden fattat princip- 
beslut angående lokal trafikföreskrift och 
delegatens beslutanderätt endast innefattande 
tillämpning eller verkställighet av den antagna 
principen. 

Bygglovshandläggare 

 
Nr 43  Tillsyn enligt lag om skydd av olyckor 
 

Nr Beskrivning Delegat 

43.1 
Granska skriftliga redogörelser för brandskydd enligt 
denna paragraf. 
Lag om skydd mot olyckor 2 kap 3 §, tredje stycket 

Räddningschef 

43.2 
Utöva tillsyn över efterlevnaden av lag om skydd mot 
olyckor inom kommunens område. 
Lag om skydd mot olyckor 5 kap 1 § 

Räddningschef 

43.3 Föreläggande och förbud i tillsynsärenden. 
Lag om skydd mot olyckor 5 kap 2 § Räddningschef 

43.4 
Besluta att föreläggande eller förbud ska gälla med 
omedelbar verkan även om det överklagas. 
Lag om skydd mot olyckor 10 kap 4 §, 2: a stycket 

Räddningschef 

 
Nr 44 Förebyggande brandskydd 
 

Nr Beskrivning Delegat 

44.1 
Se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och 
skador till följd av bränder.  
Lag om skydd mot olyckor 3 kap 1 § 

Räddningschef 

44.2 

Ge råd, information och på annat sätt underlätta för 
den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna 
lag. 
Lag om skydd mot olyckor 3 kap 2 § 

Räddningschef 
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Nr Beskrivning Delegat 

44.3 

Besluta om att anordning som varaktigt behövs för 
räddningstjänsten skall placeras på annans mark eller 
byggnad. 
Lag om skydd mot olyckor 6 kap 5 §, andra stycket 

Räddningschef 

 
Nr 45 Rengöring och brandskyddskontroll 
 

Nr Beskrivning Delegat 

45.1 

Att på kommunens uppdrag rengöra imkanaler, 
förbränningsanordningar och därtill hörande 
rökkanaler. 
Lag om skydd mot olyckor 3 kap 4 §, första stycket 

Skorstensfejarmästaren 
och av honom anställd 
personal 

45.2 

Beviljande av dispens gällande rengöring av fasta 
förbränningsanordningar och därtill hörande 
rökkanaler. 
Lag om skydd mot olyckor 3 kap 4 §, andra stycket 

Räddningschef 

45.3 

Kontroll från brandskyddssynpunkt och 
föreläggande och förbud gällande det som skall 
rengöras, samt skorstenar, tak och anslutande 
byggnadsdelar. 
Lag om skydd mot olyckor 3 kap 4 §, tredje stycket 

Skorstensfejarmästaren 
och av honom anställd 
personal 

45.4 
Kontroll från brandskyddssynpunkt och 
föreläggande och förbud. 
Lag om skydd mot olyckor 3 kap 6 §, andra stycket 

Skorstensfejarmästaren 
och av honom anställd 
personal 

 
 Nr 46 Olycksundersökning 
 

Nr Beskrivning Delegat 

46.1 

Se till att olyckor undersöks för att i skälig 
omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, 
olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. 
Lag om skydd mot olyckor 3 kap 10 § 

Räddningschef 

46.2 

Biträda vid utredning som polismyndigheten 
eller någon annan myndighet gör med anledning av 
en olycka. 
Lag om skydd mot olyckor 3 kap 8 § 

Räddningschef 

 
Nr 47 Tjänsteplikt 
 

Nr Beskrivning Delegat 

47.1 
Uttagande med tjänsteplikt av personal i ett 
räddningsvärn. 
Lag om skydd mot olyckor 6 kap 1 §, tredje stycket 

Räddningschef 
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Nr 48 Eldningsförbud 
 

Nr Beskrivning Delegat 

48.1 

Meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot 
eldning utomhus samt om liknande förebyggande 
åtgärder mot brand. 
Förordning om skydd mot olyckor 2 kap 7 § 

Räddningschef 

 
Nr 49 Bostadsanpassningsbidrag 
 

Nr Beskrivning Delegat 

49.1 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag upp till 
200 000 kr. 
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 5-20 
§§ 

Bostadsanpassnings-
bidragshandläggare 

 
Nr 50 Tobaksfria nikotinprodukter 
 

Nr Beskrivning Delegat 

50.1 

Besluta i anmälningsärende om försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter i detaljhandel. 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 17 och 
18 §§ 

Miljöinspektör 

50.2 

Beslut om föreläggande eller förbud avseende 
detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter. Kan 
förenas med vite. 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 28 och 
31 §§ 

Miljöinspektör 

50.3 Beslut om att meddela tillståndshavaren en varning. 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 29 § Miljöinspektör 

50.4 
Besluta om begäran om upplysningar, handlingar och 
varuprov vid tillsyn. 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 32 § 

Miljöinspektör 

50.5 
Besluta om att begära handräckning av 
polismyndigheten. 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 34 § 

Miljöinspektör 

50.6 
Besluta om avgift för tillsyn och kontroll avseende 
tobaksfria nikotinprodukter. 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 40 § 

Miljöinspektör 

 
Nr 51 Folköl 
 

Nr Beskrivning Delegat 
51.1 Besluta i anmälningsärende om försäljning av folköl. Miljöinspektör 
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Nr Beskrivning Delegat 
Alkohollagen (2010:1622) 5 kap 5 § 

51.2 
Besluta om avgift för tillsyn av den som bedriver 
anmälningspliktig detaljhandel av folköl. 
Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 10 § 3 st 

Miljöinspektör 

51.3 
Meddela varning eller förbud att bedriva detaljhandel 
med folköl. 
Alkohollagen (2010:1622) 9 kap 19 § 

Miljöinspektör 

 


	1. Vad innebär delegering?
	2. Förutsättningar för samhällsbyggnadsnämndens rätt att delegera
	3. Vad kan samhällsbyggnadsnämnden delegera?
	4. Kommunalrättslig delegering
	5. Delegering och verkställighet
	6. Till vem kan samhällsbyggnadsnämnden delegera?
	7. Vidaredelegering
	8. Beslutsfattare
	9. Anmälan av delegeringsbeslut m.m.
	10. Jäv
	11. Följder av kommunalrättslig beslutanderätt
	12. Firmateckningsrätt
	13. Brådskande ärenden
	14. Delegering av ärenden inom ramen för kommunal avtalssamverkan
	DELEGERINGSFÖRTECKNING
	Nr 1 Allmänna ärenden
	Nr 2 Beslut under handläggning
	Nr 3 Allmänna hänsynsregler
	Nr 4 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag
	Nr 5 Skydd av områden
	Nr 6 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
	Nr 7  Verksamheter som orsakar miljöskador
	Nr 8 Vattenverksamhet
	Nr 9 Jordbruksmark och annan verksamhet
	Nr 10 Avfall och producentansvar
	Nr 11   Tillsyn enligt miljöbalken
	Nr 12  Kemiska produkter
	Nr 13 Avgifter för prövning och tillsyn
	Nr 14 Sanktioner mm
	Nr 15 Livsmedelslagen och EU-förordningar inom livsmedel, ekologisk produktion, animaliska bi-produkter och material i kontakt med livsmedel
	Nr 16 Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner. Livsmedel.
	Nr 17  Livsmedelsförordningen (2006:813)
	Nr 18  Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
	Nr 19 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
	(LIVSFS 2001:30)
	Nr 20  Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB)
	Nr 21 Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
	Nr 22 Strålskydd
	Nr 23 Tobak och receptfria läkemedel
	Nr 24 Vissa övriga ärenden
	Nr 25 Lokala hälsoskyddsföreskrifter
	Nr 26 Strandskydd
	Nr 27 Planläggning
	Nr 28 Bygglov, rivningslov och marklov
	Nr 29 Genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder
	Nr 30 Tillsyn och påföljder
	Nr 31 Avgifter
	Nr 32 Tillsyn ventilation och motordrivna anordningar
	Nr 33 Byggregler
	Nr 34 Eurokoder
	Nr 35 Energideklarationer
	Nr 36 Fastighetsbildning
	Nr 37 Skyltning
	Nr 38 Brandfarliga och explosiva varor
	Nr 39 Färdigställandeskydd
	Nr 40 Trafikföreskrifter
	Nr 41 Trafik, dispenser
	Nr 42 Trafik, övrigt
	Nr 43  Tillsyn enligt lag om skydd av olyckor
	Nr 44 Förebyggande brandskydd
	Nr 45 Rengöring och brandskyddskontroll
	Nr 46 Olycksundersökning
	Nr 47 Tjänsteplikt
	Nr 48 Eldningsförbud
	Nr 49 Bostadsanpassningsbidrag
	Nr 50 Tobaksfria nikotinprodukter
	Nr 51 Folköl

