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Delegationsordning för jävsnämnden 
 
 
1. Administrativa ärenden 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

 
1.1 

 
Hantering av allmänna handlingar 

 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 
allmän handling till enskild eller annan myndighet 
samt uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild 

Förvaltningsjurist 
Överordnad chef har minst 
samma delegation och 
behöver inte anges som ers. 
 
 

Att lämna ut en handling är att 
betrakta som verkställighet.  

2 kap 14 § TF 
6 kap. OSL 

 
1.2 

 
Personuppgiftslagen 

 Fullgöra de uppgifter som ankommer på 
personuppgiftsansvarig i den mån det inte 
ankommer på personuppgiftsombud 
Fullgöra uppgifter som personuppgiftsombud från 
och med 2015-01-01 

Förvaltningsjurist 
 

Personuppgiftsansvarig är 
respektive nämnd och styrelse.  

PuL 

 
1.3 

 
Överklagande 

 Prövning om överklagande inkommit i rätt tid 
enligt förvaltningslagen samt beslut om avvisning 

Förvaltningsjurist 
 

Om ett överklagande felaktigt 
inkommit till kommunen ska det 
omgående vidarebefordras till rätt 
instans.  

24 § FL 

 
1.4 

 
Ombud och delgivning 

 Befullmäktigande av ombud att föra kommunens 
talan inför domstol eller liknande myndigheter 

Jävsnämndens ordförande  
Bygg- och miljöchef 
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samt vid förrättningar av olika slag 
 

 

 Utse ombud att företräda kommunen vid olika 
stämmor o.d. 

Jävsnämndens ordförande 
 

  

 Mottaga delgivning Jävsnämndens ordförande,  
bygg- och miljöchef 
förvaltningsjurist, 
handläggande administratör 
 
 
 

  

 
1.7 

 
Brådskande ärenden och yttranden 

 Brådskande ärenden där nämndens beslut inte kan 
avvaktas 
 

Jävsnämndens ordförande 
Vice ordförande 

 6 kap 36 kap KL 

 
1.8 

 
Avtal 

 Undertecknande av avtal, förbindelser, andra 
handlingar och skrivelser som beslutas av 
jävsbyggnadsnämnden 
 

Jävsnämndens ordförande   

 Underteckna avtal och andra rättshandlingar 
avseende löpande ärenden inom det egna 
verksamhetsområdet  

Bygg- och miljöchef 
Mark- och exploaterings-
ingenjör 
 
 

I övrigt betraktas det som 
verkställighet att den som har 
delegation på att ingå avtal också 
undertecknar detsamma. 
 

 

 
1.9 

 
Förtroendevaldas kurser, konferenser o.d. 

 Jävsnämndens ordförande upp till 3 dagar Jävsnämndens ordförande 
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1.10 Omprövning och rättelse av skrivfel  
 Rättelse av skrivfel i delegationsbeslut Delegat i aktuellt ärende  26 § FL 
 Rättelse och skrivfel och liknande i beslut som inte 

har delegerats, dvs nämndsbeslut och 
ordförandebeslut 

Förvaltningsjurist  26 § FL 

 Omprövning av delegationsbeslut Delegat i aktuellt ärende  27 § FL 
 
2. Ekonomiärenden 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

 
2.5 

 
Avskrivningar 

 Beslut om bokföringsmässig avskrivning av 
fordringar: 
 

   

 Understigande ¼ basbelopp per gäldenär 
 

Förvaltningschef   

 
2.11 

 
Attestanter 

 Utse ersättare för viss tid avseende rätt att 
beslutsattestera fakturor 
 

Förvaltningskamrer   

 
2.13 

 
Kassation och försäljning 

 Beslut om kassation och försäljning av egendom 
som inte längre kan användas i förvaltningens 
verksamhet 
 

Förvaltningskamrer   
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2.14 Skadestånd 
 Beslut i civilrättsliga skadestånds- och 

ersättningsärenden understigande 2 basbelopp 
 

Kommunchef 
Bygg- och miljöchef 
 

Avser inte arbetsrättsliga 
skadestånd 

 

 
 
3. Upphandlingsärenden 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

 
3.2 

 
Kravspecifikation 

 
3.3 

 
Antagande av leverantör 

   

 
 

 
Beslut om antagande av leverantör i ärende om  
upphandling av vara eller tjänst 
 

 
Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Utredningsingenjör 
 
 
 

 
Gäller även då upphandling  
genomförts via direktupphandling. 
 
Gäller även beslut om att avbryta 
en upphandling. 
 
Gäller inom budgetramarna; skulle 
värdet överstiga budgeterade 
medel ska ärendet lyftas till 
jävsnämnden  
 
I ärenden av principiell betydelse 
eller av större vikt, ska 
jävsnämnden särskilt informeras 
om vilken leverantör som antagits. 
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3.4 Teckna avtal som genererats ur en upphandling 
 Upp till 50 basbelopp/upphandling 

 
 
 

Förvaltningschef, 
Avdelningschef 
Utredningsingenjör 
 

  

 Överstigande 50 basbelopp/upphandling Jävsnämndens ordförande 
 

  

 
3.5 

 
Överprövningsärenden 

 Undertecknande av svar till förvaltningsdomstol  
 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Utredningsingenjör 
 
 

Förslag till yttrande tas fram av 
upphandlare och kommunjurist. 

 

 
3.6 

 
Avropa från ramavtal 

 2-50 basbelopp/avrop (understigande 2 basbelopp 
är verkställighet) 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Utredningsingenjör 
 
 

Löpande anskaffningsbeslut som 
följer ramavtal, 
direktupphandlingar räknas som 
verkställighet. Ansvar och 
befogenheter i detta hänseende 
regleras genom attestlistan. 

 

3.7 Överstigande 50 basbelopp/avrop Jävsnämndens ordförande   

Ersättare 
Eventuell ersättare till delegat anges inom parantes. Där ersättare inte anges gäller följande. Vid förfall för jävsnämndens ordförande får beslut 
fattas av jävsnämndens vice ordförande. Vid förfall för tjänsteman får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av bygg- och miljöchef. Vid 
förfall för bygg- och miljöchef får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av jävsnämndens ordförande. Varje överordnad chef har minst 
samma befogenhet som underställd personal.  
 
Bilaga 1 
Riktlinjer för delegation 
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Bilaga 2 
Lista utvisande namn på vissa befattningshavare  
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9. Förvaltningsövergripande ärenden inom Bygg- och Miljöavdelningen 
9.1 Avskrivnings- och anvisningsbeslut 
 Beslut om att lämna ärende/anmälan utan 

åtgärd 
Delegat i aktuellt ärende   

 Besluta att ett ärende ska avvisas  Bygg- och miljöchef T.ex. då ärende inkommit till 
fel myndighet, 
ansökningshandlingarna är 
ofullständiga eller då 
tidsfristen för överklagande 
har gått ut 

 

 Besluta att ett ärende ska avskrivas  Delegat i aktuellt ärende T.ex. då sökanden har avlidit, 
flyttat, på egen begäran drar 
tillbaka ärendet eller 
störningen bedöms ha 
upphört 

 

9.2 Handläggning av överklagade ärenden 
 Prövning om överklagande inkommit i 

rätt tid enligt förvaltningslagen samt 
beslut om avvisning 
 
 

Delegat i aktuellt ärende 
 

Om ett överklagande 
felaktigt inkommit till 
kommunen ska det 
omgående vidarebefordras 
till rätt instans. 
Kommentar: Samma formu-
lering som punkt 1.3 och KS’ 
delegationsordning 

24 § FL 

 Yttrande till högre instans i samband 
med rättidsprövning av överklagat 
delegationsbeslut 

Delegat i aktuellt ärende  25 § FL 

9.3 Omprövning och rättelse av skrivfel 
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 Rättelse av skrivfel i delegationsbeslut Delegat i aktuellt ärende  26 § FL 
 Rättelse av skrivfel och liknande i beslut 

som inte har delegerats. d v s nämnds- 
och ordförandebeslut 

Bygglovshandläggare 
 

 26 § FL 

 Omprövning av delegationsbeslut Delegat i aktuellt ärende  27 § FL 
 
 
 
9.4 Överklaga beslut 
 Överklaga beslut och domar som 

innefattar ändring av delegatens beslut. 
Nämndens egna beslut måste överklagas 
av nämnden. 

Delegat i aktuellt ärende   

 Rätt att underteckna skrivelser gällande 
överklaganden av nämndens beslut 

Jävsnämndens ordförande 
(vice ordförande) 

  

9.5 Brådskande ärenden 
 Meddela förelägganden och förbud utan 

vite, avyttranden, meddela tillstånd, 
överklaga beslut och domar, ansöka om 
verkställighet eller särskild handräckning 
och annat ingripande av så brådskande 
art att nämndens sammanträde inte kan 
avvaktas. Sådant beslut ska anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde 
 

Jävsnämndens ordförande 
(vice ordförande) 

 6 kap 36 § KL 
12 kap 6 § p 2-3 PBL 
(delegeringsförbud) 

9.6 Vidaredelegation 
 I de fall nämnden delegerat 

beslutanderätten till avdelningschefen för 
bygg- och miljö får denne i sin tur uppdra 
åt annan anställd att besluta i dennes 
ställe 

Bygg- och miljöchef  6 kap 37 § KL 
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9.7 Offentlighets och Sekretesslagen (2009:400) 
 Avslag på begäran från enskild att lämna 

ut allmän handling 
Bygg- och miljöchef  2 kap 14 § TF 

6 kap 4 och 6 §§ OSL 
9.8 Ändring eller upphävande på sökandens begäran 
 Rätt att besluta om lov/tillstånd/dispens i 

en viss ärendegrupp omfattar också rätt 
att besluta att på sökandens begäran 
upphäva eller ändra bestämmelser och 
villkor i ett beslut 

Delegat i aktuellt ärende   

 
 
 
 
10. Yttrande och kommunicering 
 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om 

bidrag för åtgärder avseende radon och 
andra åtgärder i bostäder 
 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

  

 Yttrande till länsstyrelsen i 
anmälningsärende angående mindre 
ändring av tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet 
 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

  

 Yttrande till mark- och miljödomstol eller 
länsstyrelsen i den s k kompletterings-
remissen vid prövning av ansökan om 
tillstånd till miljöfarlig verksamhet 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

  

 
 
 
 
 



 11 (44) 

 
 
 
 
11. Miljöbalken (MB) 
 
11. 7 kap 18b § MB (strandskyddsdispens) 
 Beslut att bevilja strandskyddsdispens för 

transformatorstationer 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 

 18c § 5 p 

11.1 Miljökonsekvensbeskrivningar    
 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om 

en verksamhet eller åtgärd kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 6 kap 4 § 3 stycket MB 

11.2 9 kap MB och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMVH) 
 Besluta om tillstånd att inrätta 

avloppsanordning med ansluten 
vattentoalett 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 13 § 1 stycket FMVH 

 Beslut om tillstånd att inrätta enskild 
avloppsanordning i efterhand 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Ärenden som är tvistiga 
eller av kontroversiell 
natur omfattas inte av 
delegationen 

 

 Besluta om tillstånd att ansluta 
vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 13 § 2 stycket FMVH 

 Besluta om tillstånd att inrätta annan 
avloppsanordning än sådan till vilken 
vattentoalett är ansluten inom de delar av 
kommunen där detta krävs genom lokala 
föreskrifter 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 13 § 3 stycket FMVH 
och lokala 
hälsoskyddsföreskrifter 

 Beslut om tillstånd att inrätta 
avloppsanordning för hushållsspillvatten 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Lokala vattenskyddsföre- 
Skrifter 
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inom yttre skyddsområde för 
grundvattentäkt 

 Besluta att lämna anmälan om att inrätta 
värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 
utan vidare åtgärd 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 17 § FMVH 

 Föreskriva att tillstånd att inrätta en 
avloppsanordning enligt 13 § inte får tas i 
bruk förrän den har besiktigats och 
godkänts 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 
 
 
 
 Beslut om tillstånd eller dispens för att 

1. sprida visst gödsel, slam eller 
annan orenlighet inom område 
med detaljplan eller intill sådant 
område eller inom annat 
tätbebyggt område 

2. inrätta annat slag av toalett än 
vattentoalett 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Beslut i tillsynsärenden om åtgärder för 
bekämpning av ohyra och andra 
skadedjur 
 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 9 kap 9 § MB 

 Besluta i andra tillsynsärende angående 
hälsoskyddet 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 MB med föreskrifter 

 Besluta i tillsynsärende angående 
avloppsanordningar dimensionerade för 
högst 25 personekvivalenter 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 9 kapitlet 7 § MB 12 – 16 
§§ FMVH 

 Besluta i tillsynsärenden angående Miljö- och  17 – 19 §§ FMVH 
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värmepumpar hälsoskyddsinspektör 
 Besluta i tillsynsärende angående 

1. miljöfarlig verksamhet som i 
miljöprövningsförordningen har 
beteckningen C. Delegation 
omfattar inte anmälan av 
nyetablerad verksamhet, d v s 
verksamhet som inte tidigare 
funnits på platsen. Befintlig 
verksamhet som genom utökning 
eller lagändring blir en s k C-
verksamhet tas upp i nämnden 
endast om ärende är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större 
vikt 

2. miljöfarligt verksamhet i övrigt 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 FMVH 
Miljöprövningsförordningen 
(2013:251) kap 2-32 

 
11.3 Jordbruk och annan verksamhet 
 Medge undantag från bestämmelserna om 

miljöhänsyn i jordbruket 
Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 36 § SJVFS 2004:62 om 
miljöhänsyn i jordbruket 
vad avser växtnäring 

 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 
om dispens för djurhållning och 
gödselhantering 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 36 § SJVFS 2004:62 

 Medge undantag från bestämmelserna om 
gödselhantering i jordbruket 

Bygg- och miljöchef  36 § SJVFS 2004:62 

11.4 Kemiska produkter och biotekniska organismer 
 Besluta i ärende om tillstånd till spridning 

av kemiska bekämpningsmedel 
Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 14 § SNFS 1997:2 

 Besluta att medge undantag från 
informationsplikten 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 13 § SNFS 1997:2 

 Besluta i tillsynsärende om spridning av Miljö- och  11 § SNFS 1997:2 
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kemiska bekämpningsmedel hälsoskyddsinspektör 
 Besluta i tillsynsärende om skydd mot 

vattenförorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 SNFS 1990:5 

 Besluta i tillsynsärende om anläggningar 
som innehåller HCFC, halogener och 
HFC 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 28 § SBFVS 1992:16 

 Besluta i tillsynsärende angående 
kemiska produkter och biotekniska 
organismer i övrigt 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
11.5 Avfall 
 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att 

själv återvinna och bortskaffa avfall 
Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 15 kap 18 § 3 – 4 stycket 
MB 

 Besluta i ärende om dispens från vad 
kommunfullmäktige föreskrivit i fråga om 
att transportera bort avfall 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 15 § AvfallsF  
Lokala 
avfallsföreskrifter 

 Besluta om dispens eller undantag i övrigt 
från bestämmelserna i den lokala 
renhållningsordningen 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Lokala 
avfallsföreskrifter 

 Besluta i tillsynsärende om kompostering, 
nedgrävning eller annat återvinnande eller 
bortskaffande av hushållsavfall på 
fastighet 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 38 § AfallsF 

 Besluta i tillsynsärende angående Miljö- och   
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1. hushållsavfall i övrigt 
2. industriavfall 
3. producentansvar 
4. hantering av avfall i övrigt 

hälsoskyddsinspektör 

 Begära uppgifter av den som i 
yrkesmässig verksamhet ger upphov till 
eller omhändertar annat avfall än 
hushållsavfall 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 15 kap 17 § MB 
45 § AvfallsF 

 Besluta i tillsynsärende om tillfälliga 
åtgärder som är nödvändiga för att 
förhindra eller förebygga skador på 
människors hälsa eller miljön till följd av 
särskilda omständigheter vid hanteringen 
av avfall 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 51 § AvfallsF 

 Besluta i tillsynsärende om dumpning av 
avfall 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 15 kap 31 – 33 §§ MB 

 Förelägga den som är ansvarig för 
nedskräpning att iordningställa platsen 
samt vidta erforderliga förebyggande 
åtgärder 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 15 kap 30 § MB 

 
11.6 Tillstånds giltighet, omprövning 
 Besluta att på ansökan av 

tillståndshavaren upphäva eller ändra 
bestämmelser och villkor i ett 
tillståndsbeslut som har fattats med stöd 
av delegation 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 24 kap 8 § MB 

11.7 Allmänt om tillsyn enligt MB – föreläggande, vite och förbud 
 Besluta att meddela föreläggande och 

förbud 
Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 26 kap 9 § MB 

 Besluta om att förena föreläggande eller 
förbud med fast vite om högst 10 000 kr i 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 26 kap 14 § MB 
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varje enskilt ärende  
 
 

 Besluta att förena föreläggande eller 
förbud med löpande vite om högst 5 000 
kr per överträdelse eller 5 000 kr per 
månad 

Samhällsbyggnadsnämndens 
utskott 

 4 § lagen om vite 

 Yttrande till miljödomstol i ärende om 
utdömande av vite 

Bygg- och miljöchef   

 Besluta om att sända föreläggande eller 
förbud till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i inskrivningsregistret 

Bygg- och miljöchef  26 kap 15 § MB 

 Besluta om att begära att den som driver 
verksamhet som kan befaras medföra 
olägenheter för människors hälsa eller 
påverka miljön ska lämna förslag till 
kontrollprogram eller förbättrande 
åtgärder 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 26 kap 19 § 3 stycket 
MB 

 Besluta om att förelägga den som driver 
miljöfarlig verksamhet att avge 
miljörapport 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 26 kap 20 § MB 

 Besluta om föreläggande att till 
myndigheten lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen 
 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 26 kap 21 § MB 

 
 
 Besluta att meddela föreläggande om att 

den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd eller som upplåter byggnad för 
bostäder eller allmänt ändamål att utföra 
sådana undersökningar av verksamheten 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 26 kap 22 § 1 stycket  
1 – 2 meningen MB 
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och dess verkningar som behövs för 
tillsynen 

 Besluta att föreskriva att undersökning av 
verksamhet och dess verkningar istället 
ska utföras av någon annan att utse någon 
att göra sådan undersökning, om 
kostnaden för undersökningen inte 
överstiger 5 000 kr 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 26 kap 22 § 1 stycket 3 
meningen MB 

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

Bygg- och miljöchef  26 kap 22 § 3 stycket 
MB 

 Besluta att delegationsbeslut ska gälla 
med omedelbar verkan även om det 
överklagas 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 26 kap 26 § MB 

11.8 Förorenade områden 
 Besluta i tillsynsärende angående 

vidtagande av åtgärder inom förorenade 
områden 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 10 kap MB 28 § FMVH 

 Besluta i tillsynsärende angående 
vidtagande av åtgärder inom 
miljöriskområde 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 10 kap 12 § MB 

 Besluta i tillsynsärende om ansvar för 
verksamhetsutövare eller den som annars 
är ansvarig för efterbehandling att utreda 
föroreningar 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 10 kap 8 § 1 stycket MB 

 
 
 
 
 Besluta i tillsynsärende om ansvar för 

verksamhetsutövare eller den som annars 
Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 10 kap 2 – 4 §§ MB 
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är efterbehandlingsansvarig att utföra och 
bekosta efterbehandlingsåtgärder 

 Avge yttrande till länsstyrelsen om 
samråd avseende förklaring av område 
som miljöriskområde 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 3 § förordning om 
miljöriskområden 

11.9 Avgifter för prövning och tillsyn 
 Besluta om att verksamhet ska hänföras 

till viss taxeklass enligt den av 
kommunfullmäktige fastställda taxan för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 27 kap 1 § MB, KF:s 
taxa 

 Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgift enligt den av kommunfullmäktige 
fastställda taxan för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
Plan- och miljöchef 

 27 kap 1 § MB, KF:s 
taxa 

11.10 Sanktioner, tillträde 
 Besluta om miljösanktionsavgift för 

överträdelse av 13, 17, 38 §§ FMVH 
Miljö- och 
hälsoskydsinspektör 

 30 kap 1,2, 3 §§ MB 
3 kap förordning om 
miljösanktionsavgift 

 Begära hjälp av polismyndigheten för att 
få tillträde till fastigheter, byggnader, 
andra anläggningar samt transportmedel 
och att där utföra undersökningar och 
andra åtgärder 

Jävsnämndens ordförande 
(vice ordförande) 

 28 kap 1, 6, 8 §§ MB 

 Besluta att meddela förbud vid vite upp 
till 5 000 kr att rubba eller skada 
mätapparat eller liknande utrustning som 
behöver sättas ut vid undersökningar 

Bygg- och miljöchef  28 kap 7 § MB 
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12. Livsmedelslagstiftning 
12.1 Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar E.G förordning 882/2004, 23 § livsmedelsförordningen 
 Beslut om fastställande av 

provtagningspunkter samt frekvensen av 
normal respektive utvidgad kontroll av 
dricksvatten 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 11 § dricksvattenföre-
skrifterna  
SLVS 2001:30 

 Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Art 31.1 a) och b) samt 
art 6.2 i EG-förordning 
852/2004 

12.2 Åtgärder vid bristande efterlevnad mm Livsmedel (p 7.9-7.13 samt 7.21-7.22) och livsmedel och foder (p 7.14-7.20) 
 Meddelande av förelägganden och 

förbud som behövs för att lagen de 
föreskrifter och beslut som har meddelats 
med stöd av lagen, de EG-bestämmelser 
som kompletterats av lagen och de beslut 
som meddelats med stöd av EG-
bestämmelserna ska följas 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 22 § livsmedelslagen 

 Meddelande av förelägganden och 
förbud enligt 22 § eller enligt de EG-
bestämmelser som kompletteras av 
lagen, förenat med vite 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 23 § livsmedelslagen 

 
 
 Beslut om skyldighet att genomgå 

läkarundersökning 
Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 8 § livsmedelsför-
ordningen 

 Beslut att ta hand om en vara som 
A) har släppts ut på marknaden, eller 

uppenbart är avsedd att släppas ut 
på marknaden i strid med 10 § 
livsmedelslagen eller de EG-

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 24 § livsmedelslagen 
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bestämmelser som kompletteras 
av lagen, eller 

B) avses med ett föreläggande eller 
ett förbud enligt 22 § om 
förelägganden eller förbudet inte 
följs 

 Beslut om att på ägarens bekostnad låta 
förstöra omhändertagen vara, eller varor 
som omfattas av ett förbud enligt 
föreskrifter meddelande med stöd av 6 § 
livsmedelslagen 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 24 § livsmedelslagen 

 Beslut om sanering eller andra åtgärder 
som anses vara nödvändiga för att se till 
att foder eller livsmedel är säkra eller att 
lagstiftningen följs 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Art 54.2 a)EG-
förordning 882/2004 

 Beslut om att begränsa eller förbjuda 
utsläppande av foder eller livsmedel på 
marknaden och import eller export av 
foder, livsmedel eller djur 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Art 54.2 b) EG-
förordning 882/2004 

 Beslut om att beordra att foder eller 
livsmedel återkallas, dras tillbaka från 
marknaden och/eller destrueras. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Art 54.2 c) EG-
förordning 882/2004 

 Beslut om tillstånd till att foder eller 
livsmedel används för andra ändamål än 
dem som de ursprungligen var avsedda 
för 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Art 54.2 d) EG-
förordning 882/2004 

 
 Beslut om att tillfälligt avbryta driften av 

eller stänga hela eller delar av det berörda 
företaget under en lämplig tidsperiod 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 
 
 

 Art 54.2 e) EG-
förordning 882/2004 



 21 (44) 

 Beslut om åtgärder som avses i artikel 19 
för sändningar från tredjeländer 
 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Art 54.2 g) EG-
förordning 882/2004 

 Beslut om andra åtgärder som anses var 
motiverade 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Art 54.2 h) EG-
förordning 882/2004 

 Beslut om rättelse på den felandes 
bekostnad 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 26 § livsmedelslagen 

 Beslut om åtgärder som behövs för att 
spåra smitta och undanröja risk för 
smittspridning efter underrättelse från 
smittskyddsläkaren om att smitta sprids 
eller misstänks spridas genom livsmedel 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 25 § livsmedelsför-
ordningen 

12.3 Åtgärder vid bristande efterlevnad. Foder 
 Meddelande av förelägganden och förbud 

som behövs för att lagen, de föreskrifter 
och beslut som meddelats med stöd av 
lagen, de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen och de beslut som 
har meddelats med stöd av EG-
bestämmelserna skall följas. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 23 § lag om foder och 
animaliska biprodukt 

 Meddelande av föreläggande och förbud 
enligt 23 § eller enligt de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen, 
förenat med vite 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 24 § lag om foder och 
animaliska biprodukter 
 

 
 
 
 
 
 Beslut att ta hand om en vara som a) har 

släppts ut på marknaden, eller som 
uppenbart är avsedd att släppas ut på 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 25 § andra stycket lag 
om foder och animaliska 
biprodukter 
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marknaden eller användas i strid med 7 
och 8 §§, de föreskrifter som meddelats 
med stöd av § 9 eller § 11 eller de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen 
samt avses med ett föreläggande eller 
förbud enligt 23 § om föreläggandet eller 
förbudet inte följs 

 Beslut om att låta förstöra en vara på 
ägarens bekostnad 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 25 § andra stycket lag 
om foder och animaliska 
biprodukter 

 Beslut om rättelse på den felandes 
bekostnad 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 26 § lag om foder och 
animaliska biprodukter 

12.4 Kontroll av införsel av foder och livsmedel från tredjeländer 
 Beslut om omhändertagande av livsmedel 

eller foder från tredjeländer som inte 
överensstämmer med bestämmelserna i 
foder- eller livsmedelslagstiftningen samt 
beslut om att  

a) förordna om att fodret/livsmedlet 
destrueras, blir föremål för 
särskild behandling i enlighet med 
art 20 eller återsänds utanför 
gemenskapen i enlighet med art 21 
eller vid-tagande av andra 
lämpliga åtgärder 

b) beträffande livsmedel eller foder 
      som redan släppts ut på 
marknaden, 
      förordna om att fodret/livsmedel 
      återkallas eller dras tillbaka från 
      marknaden innan någon av de åt- 
      gärder som anges ovan vidtas.    

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Art. 19.1 EG-förordning 
882/2004 
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 Beslut om att omhänderta sändning i 

avvaktan på destruktion eller vidta andra 
lämpliga åtgärder som är nödvändiga för 
att skydda människors och djurs hälsa. 
Beträffande livsmedel/foder av icke-
animaliskt ursprung som är föremål för 
strängare kontroller i enlighet med art 
15.5 och som inte kontrollerats eller 
hanterats i enlighet med art. 17, se till att 
det återkallas och omhändertas och att det 
därefter antingen destrueras eller 
återsänds i enlighet med art 21 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Art 19:2 EG-förordning 
882/2004 

 Beslut om att omhänderta en sändning till 
dess kontrollmyndigheten erhållit resultat 
av offentlig kontroll vid misstanke om 
bristande efterlevnad m m  

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Art 18 EG-förordningen 
882/2004 

12.5 Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel samt art. 28 EG-förordning 882/2004 
 Beslut om inklassning av 

livsmedelsföretag vilken ligger till grund 
för årlig kontrollavgift 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 5 – 6 §§ 

12.32 Beslut att sätta ned eller efterskänka 
avgiften om särskilda skäl föreligger 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 10 § 

 Beslut om avgift för extra offentlig 
kontroll som föranleds av bristande 
efterlevnad av regelverket 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 11 § 

 Beslut om avgift för godkännande och 
registrering 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 13 – 14 §§ 

 Beslut om avgift för 
kontrollmyndighetens bemanning vid 
slakterier, stycknings-anläggningar och 
vilthanterings-anläggningar 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 18 § 1 
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 Beslut om ersättning för 

kontrollmyndighetens kostnader som 
uppkommer till följd av åtgärder i 
samband med omhändertagande av vara 
enligt 24 § livsmedelslagen 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 34 § 
livsmedelsförordningen 
(2006:813) 

 Beslut om inklassning av foderföretagare 
och företagare som befattar sig med 
animaliska biprodukter vilket ligger till 
grund för årlig kontrollavgift 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 5-6§§ förordningen 
(2006:1165) om avgifter 
för offentlig kontroll av 
foder och animaliska 
biprodukter 

12.6 Polishandräckning 
 Begära polishandräckning Jävsnämndens ordförande 

(vice ordförande) 
 

 27 § livsmedelslagen 

12.7 Verkställighetsförordnande 
 Förordna att beslut ska gälla omedelbart 

även om det överklagas 
Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 33 § LML 

 
 
13. Smittskyddslagen (SSL) 
 
 Besluta om erforderliga 

smittskyddsåtgärder 
Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 9 § SSL 

 Meddela föreläggande om förbud (utan 
vite) som behövs i enskilda fall för att 
hindra spridning av samhällsfarlig 
sjukdom 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 33 § SSL 

 Besluta om förstöring av gång- och 
sängkläder, husgeråd, möbler och andra 
föremål av personlig natur samt låta 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 34 § SSL 
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avliva sällskapsdjur, om det är nödvändigt 
för att hindra smittspridning av 
samhällsfarlig sjukdom. Ersättningsfrågor 
avgörs av nämnd. 

 Begära polishandräckning Jävsnämndens ordförande 
(vice ordförande) 
 

 62 § SSL 

 
 
 
14. Övriga lagar för miljö- och hälsoskyddsverksamheten 
 
14.1 Alkohollagen (1994:1738) 
 Avge yttrande till den nämnd inom 

kommunen som handhar alkoholärenden 
Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 2 § 

14.2 Karantänslag (1989:290) 
 Beslut om sanitära åtgärder beträffande 

laster, bagage, samt utfärdande av intyg 
om sådan åtgärd 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 3, 8 §§ 

14.3 Förordning om bidrag till åtgärder mot radon i egna hem (1988:372) 
 Intyg i ärenden angående radonbidrag Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
 4 § 

14.4 Tobakslagen (SFS 1993:581) 
 Handläggning av anmälan Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
 12 c § 

 Besluta om avgift för tillsyn av den som 
bedriver anmälningspliktig 
näringsverksamhet med tobaksvaror. 

 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 19b § 

 Besluta om förelägganden eller förbud Miljö- och  20 § 
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som behövs för att lagen eller en 
föreskrift som har meddelats med stöd av 
lagen ska följas. 

hälsoskyddsinspektör 

 Besluta om att förena föreläggande eller 
förbud med vite om högst 10 000 kr 

Jävssnämndens ordförande 
Bygg- och miljöchef 

 20 § 

 Besluta om omhändertagande av 
tobaksvara. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 21 § 

 Besluta om att begära in upplysningar, 
handlingar, varuprover och liknande som 
behövs för tillsynen. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 23b § 

 Besluta om att begära hjälp av 
polismyndigheten för att få tillträde till 
områden, lokaler och andra utrymmen 
som berörs av tobakslagen för att kunna 
fullgöra tillsynen, göra undersökningar 
och ta prover samt att hand om 
tobaksvaror som uppenbart är avsedd för 
försäljning i strid med tobakslagen. 

Jävsnämndens ordförande 
Bygg- och miljöchef 

 23b § 

     
14.5 Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730) 
 Kontroll av efterlevnad av denna lag och 

av de föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till lagen 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 20 § 

 
 
 
 
 
15. Plan- och bygglagen (2010:900) 
15.1 Detaljplaner m.m. 
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15.2 PBL 9 kap 
 Bevilja bygglov för åtgärd som avviker 

från detaljplan eller områdesbestämmelser 
om avvikelsen är liten och förenlig med 
detaljplanens eller områdes-
bestämmelsernas syfte 

Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 

Delegationen innebär 
avvikelse med höst 10% 
över befintlig byggrätt 

PBL 9 kap 31 b § 

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

a) Nybyggnad av en- eller 
tvåbostadshus som ej hänför sig 
till gruppbebyggelse inom område 
med detaljplan eller inom område 
med områdesbestämmelser, inom 
ramen för de villkor som bestämts 
i bindande förhandsbesked. 

 
b) Nybyggnad eller tillbyggnad inom 

detaljplan eller inom område med 
områdesbestämmelser för handel, 
kontor, hantverk eller industri med 
högst 1000 m2  bruttoarea 

 
c) Tillbyggnad av en- eller 

tvåbostadshus 
 

d) Ny- eller tillbyggnad eller annan 
ändring av komplementbyggnad 
(mindre ekonomibyggnad upp till 
200 m2, gäststuga, garage eller 
carport för högst två bilar, andra 
uthus och därmed jämförliga 

Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PBL 9 kap 2 § första 
stycket 1 och 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 (44) 

byggnader). 
 
 
 

e) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, 
transformatorstation, 
avloppspumpstation eller därmed 
jämförliga byggnader med en 
bruttoarea sammanlagt ej 
överstigande 200 m2 bruttoarea. 

 
f) Ta i anspråk eller inreda byggnad 

helt eller delvis för väsentligen 
annat ändamål inom område med 
detaljplan eller områdes-
bestämmelser. 

 
g) Inredande av någon ytterligare 

bostad eller någon ytterligare lokal 
för handel, hantverk eller industri 

 
 

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

 
i) Ärende om att i område av 

värdefull miljö underhålla ett 
byggnadsverk eller ett 
bebyggelseområde som avses i 8 
kap. 13 § PBL i den utsträckning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PBL 9 kap 2 § första 
stycket 3a) 
 
 
 
 
PBL 9 kap 2 § första 
stycket 3b) 
 
 
 
PBL 9 kap 2 § första 
stycket 3c) och 8 § 
första stycket 2c) 
 
 
PBL 9 kap 8 § första 
stycket 2b) 
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som framgår av detaljplan eller 
områdes-bestämmelser. 

 
 

j) Ändring av gällande bygglov inom 
ramen för tidigare medgiven 
bruttoarea eller medgiven 
avvikelse från detaljplan eller 
områdes-bestämmelser. I 
tveksamma fall ska ärendet 
hänskjutas till nämnden för 
prövning 

 
k) Nybyggnad eller väsentlig ändring 

av upplag eller materialgårdar 
(p.2) fasta cisterner, (p.4) samt 
murar och plan (p.7) 

 
l) Uppsättande eller väsentlig 

ändring av skyltar eller 
ljusanordning 

 
m) Bygglov utom plan gällande 

byggnader som brunnit och som 
ska byggas upp med i princip 
samma yta och på i princip samma 
plats som den förra byggnaden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
 
 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
 
 

 
 
 
PBL 9 kap 2 § första 
stycket 1 och 2 
 
 
 
 
 
 
PBL 9 kap 8 § första 
stycket 1 och 16 kap 7 § 
samt PBF 6 kap 1-2 §§ 
 
 
PBL 9 kap 8 § första 
stycket 1 och 16 kap 7 § 
samt PBF 6 kap 3-4 §§ 
 
 
PBL 9 kap 31 § 

 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 

Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
 
 

 PBL 9 kap 10 § 
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eller konstnärlig synpunkt har större värde 
eller rivning som kräver beslut enligt 
annan författning 
 

 Beslut om marklov inom ramen för 
föreskrifter i 9 kap 35 § PBL 

Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
 

 PBL 9 kap 11-13 §§ 
 
 
 

 
 
 
 
 Bygglov för åtgärder som inte kräver lov. 

 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
 

 PBL 9 kap 14 § 

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

Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
 

 PBL 9 kap 19 § 

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

Byggnadsinspektör 
 

 PBL 9 kap 33 § 

15.3 PBL 10 kap 
 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 

Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
 

 PBF 6 kap 10§ 
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. 
 

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

Byggnadsinspektör 
 

 PBL 10 kap 4 § 

 
 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en 

kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag. 
 

Byggnadsinspektör 
 

 PBL 10 kap 13 § 

 Beslut att entlediga kontrollansvarig samt 
efter förslag från byggherren utse en ny 

Byggnadsinspektör 
 

 PBL 11 kap 35 § 

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

Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
 

 PBL 10 kap 22 § första 
stycket 1 

 Beslut om 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. 
 

Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
 

 PBL 10 kap 22 § första 
stycket 2  

 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 
 

Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
 

 PBL 10 kap 23-24 §§ 
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- 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 

 
 
 Anmärkning i anslutning till arbetsplats-

besök / besiktning inom ramen för 
nämndens tillsynsarbete som innefattar 
för byggherren bindande föreskrift. 
Föreläggande med påföljd (vite eller 
åtgärd) beslutas av nämnden. 
 

Byggnadsinspektör 
 

 PBL 10 kap 27 § och 11 
kap 8 § 

 Beslut att det för rivningsåtgärder inte 
behövs någon kontrollplan. 
 

Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

 PBL 10 kap 18 § 

 Beslut om kompletterande villkor för 
bygg- eller rivningsåtgärderna eller för 
kontrollen. 

Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

 PBL 10 kap 29 § 

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

Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 
 

 PBL 10 kap 34-37 §§ 

15.4 PBL 11 kap 
 Beslut att av polismyndigheten begära 

det biträde som behövs för tillträde enligt 
11 kap 8 § PBL. 
 

Jävsnämndens ordförande 
vice ordförande 
 

 PBL 11 kap 9 § 
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 Besluta att meddela föreläggande  
 

Bygglovshandläggare 
Byggnadsinspektör 

Delegeringsförbud att förena 
föreläggande med vite 

PBL 11 kap 30-32§§ 
PBL 12 kap 6 § 2 p 
 

 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 
lovärendet. 

Byggnadsinspektör  PBL 11 kap 17 § 

 
 
 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. 
 

Byggnadsinspektör 
 

 PBL 11 kap 17 § 

 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller 
åtgärd. 
 

Byggnadsinspektör 
 

 PBL 11 kap 30-32 §§ 

 Beslut om förbud mot användning av 
byggnadsverk om byggnadsverket har 
säkerhetsbrister 

Byggnadsinspektör 
 

 PBL 44 kap 33 § 1 

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

Byggnadsinspektör 
 

 PBL 11 kap 33 § 2 

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

Byggnadsinspektör 
 

 PBL 11 kap 34 § 

 Beslut att entlediga kontrollansvarig inom 
ramen för föreskrifterna i 10 kap 11 och 
11 kap 35 §§ PBL och efter förslag av 

Byggnadsinspektör 
 

 PBL 11 kap 35 § 
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bygg-herren, besluta om en ny 
kontrollansvarig 

 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 

Jävsnämndens ordförande 
vice ordförande 
 
 

 PBL 11 kap 39 § 

 
 
 
 
15.5 PBL 12 kap 
 Besluta om avgifter i enskilda 

ärenden/fall med tillämpning av 
kommunens plan- och bygglovstaxa 

Byggnadsinspektör 
 

Möjlighet att ändra avgift 
(t ex sätta ner avgift). 
Ärenden som endast kan 
debiteras med timtaxa.  

PBL 12 kap 8-11 §§ och 
kommunens plan- och 
bygglovstaxa 

15.6 Plan- och byggförordningen(2011:338) m.m. 
 Beslut av om särskild besiktning av 

hissar och andra motordrivna 
anordningar 

Byggnadsinspektör 
 

 PBF (8 kap 8 § och 5 kap 
9 §) 

 Beslut om längre besiktningsintervall 
enligt 3 kap 18 § 
 
Beslut om anstånd med besiktning enligt 
3 kap 19 § 
 
Beslut om användningsförbud för hissar 
och andra motordrivna anordningar med 
tillämpning av bestämmelserna i 3 kap 4-5 
§§ 

Byggnadsinspektör 
 
 

 Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd (BFS 
1994:25 H 1 med 
ändringar omtryckt i BFS 
2006:26 H 10) om hissar 
och vissa andra 
motordrivna anordningar 
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 Besluta om föreläggande (utan vite) mot 
ägare till byggnader som inte fullgör sina 
skyldigheter ifråga om funktionskontroll 
av ventilationssystem fullgör sina 
skyldigheter 

Byggnadsinspektör 
 
 

 PBF 5 kap 1-7 §§ och 
kap 3 (samt 11 kap 19-20 
§§ PBL) 

 Beslut om senareläggning av 
besiktnings-synpunkt inom ramen för 
föreskrifterna i 4 § (om det finns 
särskilda skäl) 

Byggnadsinspektör 
 
 

 Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd om 
Funktionskontroll av 
Ventilationssystem, BFS 
1991:36, 4 § 

15.7 Boverkets byggregler BFS 2011:6(grundförfattning)  
 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 

Byggnadsinspektör 
 
 

 BBR 1:22  

 
15.8 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:8 omtryck 2010:28, om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 

(eurokoder)  
 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 

Byggnadsinspektör 
 
 

 BFS 2010:28, eks 7, 2 § 

15.9 Lagen (2006:985) om energideklarationer 
 Beslut om föreläggande (utan vite) som 

behövs enligt 25 § lagen om energi-
deklarationer för att byggnadens ägare ska 
fullgöra sin skyldighet 
 

Byggnadsinspektör 
 

 LED 11 § första stycket, 
13 och 25 §§ 
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1. att, för byggnader med luft-
konditioneringssystem enligt 10 § 
i lagen som inte ska 
energideklareras, se till att 
systemet regelbundet besiktigas på 
det sätt som anges i 11 § första 
stycket i lagen 

2. att den energideklaration som 
senast har upprättats för 
byggnaden är tillgänglig på väl 
synlig plats enligt vad som anges i 
13 § i lagen. 

 Godkänna funktionskontrollant 
(ventilation) för viss kontroll och besluta 
om en annan funktionskontrollant skall 
utses 

Byggnadsinspektör 
 

 16 och 17 §§ 

 
 
 
 
 
 
16. Övriga lagar inom plan- och byggverksamheten 
16.1 Fastighetsbildningslagen (1978:988) 
 Företräda nämnden vid samråd med 

fastighetsbildningsmyndighet 
Mark-o 
exploateringsingenjör 
Bygg- och miljöchef 

  

 Rätt att påkalla förrättning Mark-o 
exploateringsingenjör 
Bygg- och miljöchef 

  

 Godkännande av beslut eller åtgärd Mark-o 
exploateringsingenjör 
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Bygg- och miljöchef 
 Rätt att påkalla fastighetsreglering som 

behövs för att mark och vatten skall kunna 
användas för bebyggelse på ett ändamåls-
enligt sätt enligt plan 

Mark-o 
exploateringsingenjör 
Bygg- och miljöchef 

 5 kap 3 § 3 st FBL 

 Rätt att påkalla fastighetsbestämning såvitt 
gäller område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser eller område 
beträffande vilket fråga väckts om 
upprättande av sådan plan eller sådana 
bestämmelser 

Mark-o 
exploateringsingenjör 
Bygg- och miljöchef 

 14 kap 1 § 2 st FBL 

 Godkännande av förrättning, 
förrättningsbeslut eller gränsutmärkning 

Mark-o 
exploateringsingenjör 
Bygg- och miljöchef 

 15 kap 11 § FBL 

16.2 Anläggningslagen (1973:1144), AL 
 Företräda nämnden vid samråd med 

fastighetsbildningsmyndigheten 
Mark-o 
exploateringsingenjör 
Bygg- och miljöchef 

 21, 23 §§ AL 

 Rätt att påkalla förrättning Mark-o 
exploateringsingenjör 
Bygg- och miljöchef 

 18 § AL 

 Godkännande av beslut eller åtgärd Mark-o 
exploateringsingenjör 
Bygg- och miljöchef 

 30 § AL 

 
 
 
 
16.3 Ledningsrättslagen (1973:1144) 
 Företräda nämnden vid samråd med 

fastighetsbildningsmyndighet 
Mark-o 
exploateringsingenjör 
Bygg- och miljöchef 
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 Rätt att påkalla förrättning Mark-o 
exploateringsingenjör 
Bygg- och miljöchef 

  

 Godkännande av beslut eller åtgärd Mark-o 
exploateringsingenjör 
Bygg- och miljöchef 

  

16.4 Förordningen om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk (1999:371) 
 Beslut av tillsynsmyndighet om särskild 

besiktning (6 §) av hissar och andra 
motordrivna anordningar som nämns i 1 § 

Byggnadsinspektör 
 

 6 § 

16.5 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar (BFS 1994:25) 
 Medgivande att anordningar, trots vissa 

brister, får användas under en begränsad 
tid 

Byggnadsinspektör 
 

 3.1, 3 stycket 

 Utfärdande av besiktningsskylt Byggnadsinspektör 
 

 3.6.2, 2 stycket 

 Beslut om längre besiktningsintervall Byggnadsinspektör 
 

 3.3.2, 4 stycket 

 Beslut om anstånd med besiktning Byggnadsinspektör 
 

 3.3.2, 5 stycket 

 Beslut om mindre avsteg från 
föreskrifterna 

Byggnadsinspektör 
 

 2.1, 3 stycket 

 Beslut om användningsförbud för hissar 
och andra motordrivna anordningar 

Byggnadsinspektör 
 

  

 Medgivande till avvikelse eller undantag 
från de bindande föreskrifterna om 
avvikelserna eller undantagen inte är av 
principiell betydelse eller kan anses 
innebära någon olägenhet. 

Byggnadsinspektör 
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6.6 Lagen om byggfelsförsäkring (1993:320) – upphävd 2014-06-01 – genom lag (2014:227) om färdigställandeskydd 
     
 Lag (2014:227) om färdigställandeskydd 
 Besluta att färdigställandeskydd ska 

finnas när ett småhus uppförs 
(nybyggnad) och vid tillbyggnad eller 
anmälningspliktig åtgärd  

Byggnadsinspektör 
 

 § 2 
PBF 6 kap 5 § 

 Besluta att något färdigställandeskydd 
inte behövs om ett småhus inte ska 
användas för permanent bruk 

Byggnadsinspektör 
 

 § 3 
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Bilaga 1 
Riktlinjer för delegation 

Revideringar 
Respektive nämnds och styrelses delegationsordning ska revideras löpande efter behov. 

Syftet med delegation 

Syftet med delegation är att nämnden ska avlastas ärenden av mer rutinartad karaktär och få möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt 
frågor av övergripande och principiell betydelse. Vidare har delegation av befogenheter till de anställda ansetts vara ett viktigt medel för att 
förbättra servicen och effektiviteten inom förvaltningen.  

Nämndens ansvar 
 
Varje nämnd beslutar själv inom de ramar som lagen anger vilka ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska göras till en anställd hos 
kommunen. Detta är bl.a. ett uttryck för att en nämnd har det yttersta verksamhetsansvaret för alla uppgifter inom sitt uppgiftsområde. Nämnden 
kan också välja att själv behålla beslutanderätten i stor omfattning. En nämnd kan när som helst återkalla delegation. Det kan göras generellt men 
det kan också göras i ett särskilt ärende. Nämnden har också rätt att utan vidare ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i ärendet. Det kan 
tänkas förekomma när ett ärende oförmodat har fått en principiell vikt och det därför är påkallat att nämnden själv beslutar i ärendet. Nämnden 
har däremot inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut. 

Delegation 
Med delegation avses att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar i vissa 
ärenden. Delegerade beslut gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem. Den som får beslutanderätten kallas delegat. När en delegat 
fattar beslut å nämndens vägnar, har beslutet samma rättsverkan som om det fattats av nämnden, och kan därför överklagas på samma sätt. 
Delegaten har ansvar för ärendets beredning och beslut. Av 6 kap 33 § KL följer att en nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till: 

• ett utskott till nämnden, t.ex. ett arbetsutskott (ej en beredning eller ett presidium) 

• 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. 
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Det går inte att delegera till en grupp anställda, en grupp förtroendevalda (t.ex. en beredning) eller till en grupp bestående av anställda och 
förtroendevalda att gemensamt fatta beslut, s.k. blandad delegation.  

Delegationsförbud 
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras (6 kap. 34 § KL): 

• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  

• framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
har överklagats,  

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

• vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 
För den som är beslutsdelegat innebär detta att, trots att beslutanderätten är överförd till delegaten, varje ärendes karaktär måste prövas. Visar det 
sig att ett ärende utvecklar sig till att innehålla någon del av delegationsförbudet, måste nämnden kunna förlita sig på att beslutsdelegaten för 
ärendet tillbaka till nämnden. 

Andra punkten innebär ett förbud mot delegation av yttranden med anledning av överklaganden av beslut som nämnden i dess helhet har fattat. 
Däremot är delegation möjlig om det överklagade beslutet fattats efter delegation. Rätten att avge sådana yttranden kan delegeras till den som 
fattat det överklagade beslutet men däremot inte till en lägre beslutsnivå. För att nämnden ska hålla sig underrättad om hur delegationsuppdraget 
utövas kan det emellertid finnas skäl att inte delegera befogenheten att avge yttranden.  

Flera specialförfattningar, t.ex. socialtjänstlagen, plan- och bygglagen, innehåller också uttryckliga delegationsförbud, som grundas på en 
bedömning av vissa ärendens principiella betydelse. I sådana ärendegrupper eller enskilda ärenden får beslutanderätten inte delegeras från 
nämnden.  

Anmälan av delegationsbeslut 
Av 6 kap. 35 § KL framgår det att beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning 
detta ska ske. Det finns två skäl för detta. För det första har nämnden alltid det övergripande ansvaret för nämndens verksamhet. Nämndansvaret 
sammanfaller med revisionsansvaret. Nämnden har alltså både rätt och skyldighet att kontrollera hur verksamheten bedrivs. För det andra innebär 
det en rättssäkerhet för den beslutet berör. När ett delegationsbeslut rapporteras tillbaka till nämnden, tas rapporten till protokollet vid 
nästföljande nämndsammanträde. Först när protokollet är justerat och anslaget på kommunens anslagstavla börjar överklagandetiden att löpa. 
Detta gäller dock inte myndighetsbeslut där överklagandetiden enligt förvaltningslagen alltid börjar löpa från dagen då den enskilde fick del av 
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beslutet. Beslut som är vidaredelegerade från förvaltningschef återrapporteras tillbaka till denne, för anmälan till nämnden. Förvaltningschefs 
beslut anmäls direkt till nämnden. 

Kompletterande beslutsdelegation 
I viss speciallagstiftning (t.ex. LVU och LVM) får en nämnd uppdra åt ordföranden – eller en annan ledamot som nämnden har utsett – en 
kompletterande beslutanderätt på nämndens vägnar. Denna möjlighet finns även enligt kommunallagen (6 kap. 36 §). Till skillnad mot 
beslutanderätt genom delegation är den kompletterande beslutanderätten endast avsedd att användas när beslut av nämnden eller delegat inte går 
att avvakta. Det rör sig alltså här om ärenden som oundgängligen måste avgöras. Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några 
begränsningar framgår inte av lagtexten. Någon begränsning av möjligheterna att delegera enligt denna bestämmelse med hänsyn till ärendenas 
art finns inte. Den här möjligheten till delegation till ordförande har betydelse bl.a. vid överklaganden, yttranden vid överklaganden samt begäran 
om inhibition. Ärenden som avgjorts med stöd av 6 kap. 36 § KL ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

I delegationsordningen bör ersättare för delegat vid t.ex. sjukdom och semester utses. Delegaten har inte rätt att överlåta sin beslutanderätt till 
någon annan utan nämndens uttryckliga tillåtelse. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegation i ärendet saknar laga verkan, dvs. det gäller 
inte. Om ett sådant beslut överklagas kan en förvaltningsdomstol upphäva beslutet och återförvisa det till nämnden.  

Vidaredelegation  
I 6 kap. 37 § KL finns en begränsad möjlighet till vidaredelegation. Denna möjlighet har införts för att underlätta utveckling av målstyrning av 
verksamheten och smidiga lösningar vid tillfälliga arbetsanhopningar eller sjukdom. Nämnden kan således genom beslut ge förvaltningschef rätt 
att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. Förvaltningschef får endast använda sin möjlighet till vidaredelegation på ett sådant sätt 
att nämnden hela tiden vet vem som har rätt att fatta beslut.  

Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till förvaltningschef. Någon uttrycklig skyldighet för förvaltningschef eller 
delegaten att vidareanmäla besluten till nämnden föreligger däremot inte, men nämnden kan sätta upp sådana krav som villkor för att godkänna 
vidaredelegation. Vidaredelegerad beslutanderätt kan återkallas av såväl nämnden som förvaltningschef. Dessa kan även föregripa ett beslut 
genom att ingripa i ärendet och överta beslutsfattandet. 

Om en nämnd med stöd av 6 kap. 33 § KL uppdrar åt en anställd att besluta å nämndens vägnar, får nämnden uppställa villkor som innebär att de 
som utnyttjar nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas (6 kap. 38 § KL). Nämnden får 
också föreskriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt beslutet. 
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Lämplig beslutsnivå  
Lagstiftningen sätter vissa yttre gränser för delegationen, men det innebär inte att nämnden alltid bör delegera allt som är tillåtet, t.ex. till 
handläggaren. En avvägning måste alltid göras mellan vad som är ändamålsenligt ur verksamhetssynpunkt, lämpligt med hänsyn till personalens 
kompetens och med hänsyn till att en del beslut är av ingripande karaktär för den enskilde m.m. I vissa fall bör beslutanderätten således läggas på 
politisk nivå, medan tjänsteman i arbetsledande ställning eller handläggande tjänsteman i andra fall är lämplig beslutsfattare. 

Verkställighet 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Delegationsordningen ska inte omfatta 
ärenden av rent verkställande art. Gränsdragningen mellan delegation och ren verkställighet är inte helt klar. Följande skillnader kan dock 
uppmärksammas. Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i nämndens ställe. Beslutet ska 
kunna överklagas, antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även att avge yttranden innebär självständiga bedömningar, trots 
att yttranden normalt inte kan överklagas. Verkställighet innebär däremot en åtgärd som normalt finns inom tjänstemannens område. I dessa 
ärenden saknas normalt utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter.  

Exempel på verkställighet är 

• Avgiftsdebitering enligt fastställd taxa 

• Tilldelning av förskoleplats enligt klar turordningsprincip 

• Ansöka om utdömande av vite enligt nämndens beslut 

• Åtalsanmälan, polisanmälan 

• Bevilja semester 

• Fastställa arbetsrutiner 

Ärendegrupp eller enskilt ärende  
Delegationen kan avse en hel ärendegrupp, vilket är det vanligaste, eller ett enskilt ärende. Som exempel kan nämnas när nämnden tagit ställning 
i sak i ett visst ärende, men det krävs vissa formella kompletteringar som hindrar nämnden att fatta beslut direkt. I stället för att nämnden tar upp 
ärendet en gång till kan beslutanderätten delegeras.  
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Bilaga 2 
Befattningar 
 
Befattning  Namn 
 
Jävsnämndens Gunilla Lundström (S) 
ordförande 
 
 
Kommunchef  Laila Jeppsson 
 
 
Bygg- och miljöchef Anette Andersson 
 
 
Senast uppdaterad 2014-12-03. Listan över befattningshavare revideras av förvaltningsjurist. 
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