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Allmänt om beslut med stöd av delegeringsbestämmelser i
Vellinge kommun
Innebörd
Genom att delegera beslutanderätten kan nämnden eller styrelsen avlasta de förtroendevalda
i rutinärenden och skapa utrymme för en mer omfattande politisk behandling av
betydelsefulla och principiella ärenden. Delegeringen möjliggör också att den politiska
uppmärksamheten kan inriktas mot medborgardialog, målformulering, planering,
uppföljning och kontroll. Delegeringen ger också en effektivare och snabbare förvaltning
och verksamhet genom kortade beslutsvägar och förenklad handläggning.
Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser innebär att besluta på nämndens eller
styrelsens vägnar. Ärendet är därmed avgjort och kan endast ändras av högre instans efter
överklagande i lagstadgad ordning. Överordnad eller nämnd kan alltså inte ändra delegerat
beslut som fattats av delegat. Rätten för viss befattning att fatta beslut med stöd av
delegeringsbestämmelser omfattar även förordnad vikarie. Har vikarie inte förordnats och
kan beslutet inte utan olägenheter avvaktas har närmast överordnad rätt att fatta beslutet i
stället för ordinarie delegat.
Anmälan
Enligt KL ska beslut som fattas med stöd av delegeringsbestämmelser alltid anmälas till den
nämnd eller styrelse som delegerat beslutanderätten. Anmälan har registrerings-,
informations- och kontrollsyfte. Genom anmälan i nämndens eller styrelsens protokoll kan
tidsfristen för överklagande genom laglighetsprövning börja löpa. Utgångspunkt är dagen då
bevis om protokollets justering anslogs på kommunens digitala anslagstavla.
Återkallande
Nämnden eller styrelsen kan när som helst återkalla lämnad delegering. Den kan också välja
att ta beslut i ett ärende trots att beslutanderätten är delegerad, men kan i princip inte ändra
ett beslut som är taget med stöd av delegering. Likaså kan en delegat alltid föra tillbaka ett
ärende till nämnden eller styrelsen för beslut. Delegaten ska alltid överlämna föra tillbaka
ärendet till nämnden eller styrelsen om ärendet är av principiell betydelse eller om andra skäl
motiverar att ärendet ska förbehållas kommunstyrelsen.
Samråd
Om samråd anges som villkor för beslutanderätt ska resultatet av samrådet dokumenteras
som tjänsteanteckning i ärendehanteringssystemet. Har samråd inte ägt rum, eller inte
dokumenterats, får beslut inte fattas.
Förbud mot delegering
I principiella ärenden får beslutanderätten inte delegeras, nämligen:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

2

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt, och
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Begräsningar i övrigt
Om kommunfullmäktige, nämnden eller styrelsen fattat beslut om riktlinjer för verksamheten
ska dessa iakttas. Delegaten ska förvissa sig om att nödvändiga anslag finns för de kostnader
som kan föranledas av beslutet. Vid beslut som innebär myndighetsutövning mot enskild
gäller regler enligt lagar och förordningar.
Handläggningen
Delegat ska bevaka att ett allsidigt beslutsunderlag tas fram. Vid behov ska samråd ske med
verksamhetsansvarig. Delegaten får varken handlägga eller besluta i ärende där han eller hon
är jävig. Ärendet ska behandlas i ett sammanhang, det vill säga en uppdelning i delbeslut av
ett ärende till exempel i syfte att kringgå gällande bestämmelser får inte förekomma.
Gränsdragning mellan beslut och verkställighet
Nämnd eller styrelse avgör ärenden genom att fatta beslut. Fattade beslut verkställs av
tjänstemän inom nämndens eller styrelsens förvaltning. Verkställandet kan innefatta olika
moment. Mellan de anställda råder viss arbetsfördelning. I ärenden där nämnden eller
styrelsen delegerat beslutanderätten kan det vara samma tjänsteman som fattar beslutet och
verkställer det.
Gränsdragningen mellan beslut och verkställighet är svår att göra och det går inte att med
stöd av KL dra någon exakt gräns. Kännetecknande för ett beslut är att beslutsfattaren måste
göra vissa överväganden och bedömningar, att det finns en politisk dimension i ärendet eller
ärendetypen, samt att enskild kan ha intresse av att överklaga beslutet till högre instans.
Verkställighet innebär tillämpning/genomförande av ett tidigare fattat beslut. Det finns inte
någon enskild person som har intresse av att överklaga. Särskilt vid målstyrning råder stor
frihet för tjänstemännen att avgöra hur beslutet ska verkställas.
Åtgärder av vardaglig karaktär som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas är
verkställighet. Arbetsfördelning mellan tjänstemännen styrs av organisation och
tjänsteställning. Till viss befattning är ofta knutet budgetansvar för viss verksamhet.
Exempel på verkställighet är:
- avgiftsdebitering enligt taxa
- beviljande av normal semesterledighet
- deltagande i enstaka kurser och konferenser
Verkställighet ska inte anmälas till nämnden eller styrelsen. Vad som kan hänföras till beslut
framgår av följande delegeringsordning.
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Attestreglementet
Beslutanderätt på delegering ska inte förväxlas med attesträtt. Attest innebär kontroll av
ekonomiska transaktioner och attesträtt är en behörighet att belasta viss verksamhet med
kostnader eller utgifter. Regler om attesträtt finns i attestreglementet för Vellinge kommun. I
attestreglementet anges hur attestering ska gå till. Vem som har attesträtt bestäms utifrån den
attestberättigades arbetsuppgifter och organisatoriska tillhörighet.
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Anvisningar för myndighetsservicenämnden
Delegering enligt denna delegeringsordning beviljas tillsvidareanställda.
Delegationsbeslut, så även arbetsutskottets, skall redovisas på myndighetsservicenämndens
nästkommande sammanträde.
Delegaterna utpekas med angivande av befattning. I denna delegeringsordning anges vilken
lägstanivå som beslutet får fattas på. Vid förhinder för den person som uppgetts som delegat
får överordnad tjänsteman fatta beslutet. Det gäller enhetschef och ansvarig avdelningschef
inom den avdelning som ursprungsdelegaten arbetar inom.
Avdelningschefen har rätt att besluta i samtliga ärenden enligt delegeringsordningen med
undantag för åtgärder där delegeringsrätten tillkommer nämndens ordförande, arbetsutskottet
eller annan nämndsledamot. Detta gäller däremot inte ärenden inom kommunens egna
verksamheter.
Delegeringsrätten enligt denna delegeringsordning avser inte befogenhet att avslå en ansökan
såvida det inte uttryckligen framgår av delegeringsordningen.
Delegeringen innefattar inte rätt att bevilja lov om sådan känd sakägare, bostadsrättshavare,
hyresgäst eller boende eller sådan känd organisation eller förening som nämnden haft
skyldighet att underrätta om ansökan och ge tillfälle att yttra sig, i enlighet med 9 kap. 25 §
plan- och bygglagen, har invänt mot förslaget.
Beslutanderätt enligt denna delegeringsordning gäller även rätt att fatta beslut i ärenden enligt
plan- och bygglagen 1987:10, ÄPBL (äldre plan- och bygglagen).
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Förkortningar
AL
AML
AlkL
BFS
DSF
FBL
FL
KL
LAS
LL
LTLP
MB
OSL
PBL
PBF
SAM
TF
LFS
BAB
LSO
RB

Anläggningslagen
Arbetsmiljölagen
Alkohollagen
Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd)
Dataskyddsförordningen EU 2016/679
Fastighetsbildningslagen
FL
KL
Lag om anställningsskydd
Ledningsrättslagen
Lag om tobak och liknande produkter
Miljöbalken
Offentlighets- och sekretesslagen
Plan-och bygglagen
Plan- och byggförordningen
Arbetsmiljöverkets föreskrift (2000:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete
Tryckfrihetsförordningen
Lagen om färdigställandeskydd 2014:227
Lag om bostadsanpassningsbidrag
Lag om skydd mot olyckor
Rättegångsbalken
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A. Allmänna ärenden och rättsfrågor

Index

Ärende

Lagrum

Delegat

13 kap. 16 § första och tredje
stycket PBL samt 43–46 §§
FL.

Koordinator, handläggare,
nämndsekreterare,
registrator och
bygglovsadministratör

Kommentar

Överklagan av beslut
A.1

Prövning om överklagande har kommit in i rätt tid,
och beslut om avvisande av ett överklagande som
inkommit för sent
Omprövning, ändring och rättelse av beslut

A.2

Beslut om omprövning av ett delegeringsbeslut som
fattats på delegering

45 § FL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

A.3

Besluta om rättelse av delegeringsbeslut som av
förbiseende innehåller en uppenbar felaktighet

36 ,38 §§ FL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Föra talan
A.4.1

Att med behörighet som avses i 12 kap RB föra
kommunens talan inför domstol och andra
myndigheter i sådana mål och ärenden som
ankommer på myndighetsservicenämnden, och
därvid på kommunens vägnar träffa
överenskommelser om betalning av fordran, avvisa
fordran, anta ackord, ingå förlikning samt sluta
annat avtal inom attestbehörighet.

12 kap RB

Plan- och bygglovschef och
Miljöchef

A.4.2

Behörighet att utfärda motsvarande fullmakt för
annan eller utse annan till ombud.

12 kap RB

Ordförande
myndighetsservicenämnden
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Avvisa ombud
A.5

Avvisande av ombud

14 § FL

Plan- och bygglovschef och
Miljöchef

A.5 a

Begära att ett ombud ska styrka sin behörighet
genom en skriftlig eller muntlig fullmakt.

15 § FL

Plan- och bygglovschef och
Miljöchef

Överklaga domstolsbeslut
A.6

Plan- och bygglovschef och
Miljöchef

Själv eller genom ombud överklaga
förvaltningsrätts, kammarrätts eller länsstyrelsens
beslut, där beslutet avser ärende inom
myndighetsservicenämndens ansvarsområde utan att
avge yttrande i sak.
Skadestånd

A.7

Beslut enligt skadeståndslagen att ersätta skada som
förorsakats av myndighetsservicenämnden, då
beslutet avser skadestånd upp till högst 15
prisbasbelopp.

Ordförande
myndighetsservicenämnden

A.8

Beslut enligt skadeståndslagen att ersätta skada som
förorsakats av myndighetsservicenämnden, då
beslutet avser skadestånd som överstiger 15
prisbasbelopp.

Arbetsutskott

Brådskande ärenden
A.9

Beslut i alla ärenden inom nämndens ansvarsområde
i de fall beslut i ärendet är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas.

6 kap 39 § KL, 12 kap. 5 §
PBL

Arbetsutskott,
Ordförande
myndighetsservicenämnden

Sådant beslut ska enligt 6 kap
40 § 2 st anmälas till
nämnden vid nästkommande
sammanträde
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

2 kap 2 & 3 §§ samt 6–11 §§
TF samt tillämpligt lagrum i
OSL

Plan- och bygglovschef och
Miljöchef

Allmän handling
A.10

Beslut att vägra lämna ut handling, beslut om att
vägra lämna ut del av handling, eller beslut att
lämna ut allmän handling med förbehåll som
inskränker sökandes rätt att yppa dess innehåll eller
annars förfoga över den, enligt TF och OSL, inom
myndighetsservicenämndens ansvarsområde

A.11

Beslut om avvikelse från reglerna om att ta ut
avgifter från avskrifter, kopior mm av allmänna
handlingar.

Plan- och bygglovschef och
Miljöchef

B. Ekonomiärenden

Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Upphandling/anskaffning av varor och tjänster
B.1

Fatta anskaffnings- och tilldelningsbeslut/anta
anbud avseende vara eller tjänst inom ramen för
myndighetsservicenämndens ansvarsområde och

Plan- och bygglovschef och Upphandling/anskaffning av vara
eller tjänst till ett belopp av högst
Miljöchef
15 prisbasbelopp, inom givet
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Index

Ärende
beslutade budget, till ett belopp högre än 15
prisbasbelopp men högst 50 prisbasbelopp

Lagrum

Delegat

B.2

Fatta anskaffnings- och tilldelningsbeslut/anta
anbud avseende vara eller tjänst inom ramen för
myndighetsservicenämndens ansvarsområde och
beslutade budget, till ett belopp högre än 50
prisbasbelopp men högst 100 prisbasbelopp

Ordförande
myndighetsservicenämnden

B.3

Fatta anskaffnings- och tilldelningsbeslut/anta
anbud avseende vara eller tjänst inom ramen för
myndighetsservicenämndens ansvarsområde och
beslutade budget, till ett belopp högre än 100
prisbasbelopp

Arbetsutskott

B.4

Beslut om att delta i upphandlingar i samarbete
med andra kommuner, kommunalförbund,
kommunförbund, region, annan samarbetspartner,
inom statlig inköpssamordning och liknande inom
nämndens ansvarsområdet och beslutade budget.
Fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal till följd
av sådana upphandlingar.

Plan- och bygglovschef och
Miljöchef

Kommentar
ansvarsområde och tilldelade
anslag, betraktas som
verkställighet.

Försäljning/avskrivning av material, inventarier och fordringar
B.5

Försäljning och avskrivning av material och
inventarier till ett värde som överstiger ett
prisbasbelopp men är högst fem prisbasbelopp,
inom myndighetsservicenämndens ansvarsområde.

Plan- och bygglovschef och Försäljning och avskrivning av
material och inventarier till ett
Miljöchef
värde av högst ett prisbasbelopp
betraktas som verkställighet

B.6

Försäljning och avskrivning av material och
inventarier till ett värde som överstiger fem
prisbasbelopp, inom myndighetsservicenämndens
ansvarsområde och enligt attestreglementet.

Ordförande
myndighetsservicenämnden
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Teckna leasingavtal
B.7

Beslut om att teckna leasingavtal med mer än 36
månaders löptid, inom
myndighetsservicenämndens ansvarsområde inom
ramavtal.

Plan- och bygglovschef och
Miljöchef

Avskrivning av fordringar
B.8

Beslut om avskrivning av kommunens fordringar, i
varje särskilt fall och inom ramen för
myndighetsservicenämndens ansvarsområde, för
ett belopp som överstiger ett prisbasbelopp men är
högst tre prisbasbelopp

Miljöchef och Plan- och
bygglovschef

B.9

Beslut om avskrivning av kommunens fordringar, i
varje särskilt fall och inom ramen för
myndighetsservicenämndens ansvarsområde, för
ett belopp som överstiger tre prisbasbelopp men är
högst tio prisbasbelopp

Ordförande
myndighetsservicenämnden

B.10

Beslut om avskrivning av kommunens fordringar, i
varje särskilt fall och inom ramen för
myndighetsservicenämndens ansvarsområde, för
ett belopp som överstiger tio prisbasbelopp

Arbetsutskott

Utse beslutsattestant
B.11

Beslut om att utse beslutsattestanter och
utanordnare, samt ersättare för dessa, inom
myndighetsservicenämndens ansvarsområde och
enligt attestreglementet.

Avdelningschef
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C. Ärenden avseende förtroendevalda

Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Studieresor, konferenser m.m.
C.1

Beslut om deltagande i studieresor samt beslut om
deltagande i kurser, konferenser och studiebesök,
för förtroendevalda i myndighetsservicenämnden,
exklusive myndighetsservicenämndens ordförande,
med en sammanhängande varaktighet av mer än tre
dygn men högst sju dygn

Ordförande
myndighetsservicenämnden

C.2

Beslut om deltagande i studieresor samt beslut om
deltagande i kurser, konferenser och studiebesök,
för förtroendevalda i myndighetsservicenämnden,
exklusive myndighetsservicenämndens ordförande,
med en sammanhängande varaktighet av mer än sju
dygn

Arbetsutskott

C.3

Beslut om deltagande i studieresor samt beslut om
deltagande i kurser, konferenser och studiebesök,
med en sammanhängande varaktighet av mer än sju
dygn, för myndighetsservicenämndens ordförande

Arbetsutskott

13

D. Plan och bygglagen (PBL)

Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

8 kap. PBL
D.1

Besluta i ärende angående byggnadens yttre skick
och underhåll

8 kap. 14 § PBL

Handläggare, inspektör,
arkitekt

D.2

Besluta i ärende angående tomter, allmänna platser
m.m. så att de hålls i vårdat skick, betydande
olägenhet för omgivningen, att olycksfall begränsas
och betydande olägenhet för trafik inte uppkommer

8 kap. 15–16 §§ PBL

Handläggare, inspektör,
arkitekt

9 kap. PBL
D.3

Beslut att bevilja bygglov för åtgärd förenlig med
gällande detaljplan

9 kap. 30 § PBL
9 kap. 32a § PBL

Handläggare, arkitekt,
koordinator

D.4

Beslut att bevilja bygglov för åtgärd som innebär
liten eller godtagbar avvikelse från gällande
detaljplan

9 kap. 31b-31c § PBL,
9 kap. 32a § PBL

Handläggare, arkitekt

D.5

Beslut att bevilja bygglov utanför detaljplanerat
område för åtgärd avseende byggnad i form av

9 kap. 31 § PBL

Handläggare, arkitekt
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Index

Ärende
nybyggnad som omfattas av bindande
förhandsbesked, tillbyggnad eller annan ändring av
byggnad, samt för nybyggnad eller väsentlig
ändring av anläggning som avses i 6 kap. 1 §
punkterna 2,4,5,7,8 samt 10 PBF

Lagrum

Delegat

D.6

Beslut att avslå ansökan om bygglov för skyltar och
ljusanordningar

9 kap. 30-31c §§ PBL

Handläggare, arkitekt

D.7

Beslut att avslå ansökan om bygglov om åtgärden
uppenbart strider mot någon förutsättning för
bygglov
Beslut om bygglov för ändamål av
säsongskaraktär
Beslut att bevilja ansökan om rivningslov

9 kap. 30-32a§§ PBL

Arbetsutskott

9 kap. 9 § PBL

Handläggare, arkitekt

9 kap. 10 § PBL,
9 kap. 34 § PBL

Handläggare, arkitekt

D.8
D.9
D.10

Beslut att avslå ansökan om rivningslov om
åtgärden uppenbart strider mot någon förutsättning
för rivningslov

9 kap. 10 § PBL

Arbetsutskott

D.11

Beslut att bevilja marklov

9 kap. 11–13 §§ PBL
9 kap. 35 § PBL

Handläggare, arkitekt,
koordinator

D.12

Beslut att avslå ansökan om marklov om åtgärden
uppenbart strider mot någon förutsättning för
marklov
Beslut om lov för åtgärder som inte kräver lov

9 kap. 11–13 §§ PBL

Arbetsutskott

9 kap. 14 § PBL

Handläggare, arkitekt,
koordinator

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

9 kap. 19 § PBL

Handläggare, arkitekt

D.13
D.14

Kommentar
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Index
D.15

Ärende
Beslut att förelägga sökanden att avhjälpa brister i
ansökan eller anmälan samt avvisa ansökan eller
avgöra ansökan i befintligt skick

Lagrum
9 kap. 22 §PBL
9 kap. 46 § PBL

Delegat
Samtliga

D.16

Förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller 9 kap. 27 § PBL
förhandsbesked i högst tio veckor utöver de
9 kap. 46 § PBL
ursprungliga tio veckorna

Samtliga

D.17

Beslut att avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov

9 kap. 33 § PBL

Arbetsutskott

D.18

Beslut att bevilja ansökan om tidsbegränsat bygglov

9 kap. 33 § PBL

Handläggare, arkitekt

Kommentar

10 kap. PBL
D.19

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

10 kap. 4 § PBL

Inspektör, handläggare,
arkitekt

D.20

Beslut att utse ny kontrollansvarig om en
kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag

10 kap. 13 § PBL

Inspektör

D.21

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

10 kap. 22 § första stycket 1
PBL

Inspektör, handläggare,
arkitekt, koordinator

D.22

10 kap. 22 § första stycket
Beslut att förelägga byggherren att ge in de
ytterligare handlingar som behövs för prövningen av 2PBL
frågan om startbesked om det enligt 10 kap. 14 §
PBL inte behövs något tekniskt samråd
Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd
10 kap. 23–24 §§ PBL
får påbörjas och att i startbeskedet

D.23

Inspektör

Inspektör

- 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
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Index

D.23 a
D.24

Ärende
- 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
Beslut om startbesked godkänna en åtgärd som
strider mot 3 § (startbesked i efterhand)
Beslut att neka startbesked

Lagrum

Delegat

10 kap. 23–24 §§ PBL

Inspektör

10 kap. 23–24 §§ PBL

Inspektör

D.25

Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon
kontrollplan

10 kap. 18 § PBL

Inspektör, handläggare,
arkitekt

D.26

Anmärkning i anslutning till
arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för
nämndens tillsynsarbete som innefattar för
byggherren bindande föreskrift (föreläggande).

10 kap. 27–28§§ PBL
11 kap. 8§ PBL

Inspektör, handläggare

D.27

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

10 kap. 29 § PBL

Inspektör

D.28

Beslut om slutbesked respektive interimistiskt
slutbesked (inklusive beslut om mindre avvikelse
från föreskrifter) enligt föreskrifterna i 10 kap. 34–
37§§ PBL

10 kap. 34–37 §§ PBL

Inspektör

D.28 a

Beslut om slutbesked respektive interimistiskt
slutbesked godkänna en åtgärd som strider mot 3 §
och 4 § (slutbesked i efterhand)

10 kap. 34–37 §§ PBL

Inspektör

Kommentar

Föreläggande med påföljd
(vite eller åtgärd) beslutas
av nämnden

11 kap. PBL
D.29

Avge ingripandebesked

11 kap. 7 § PBL

Arbetsutskott

D.30

Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har
vidtagits utan lov, om det är sannolikt att lov kan

11 kap. 17 § PBL

Handläggare, arkitekt
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Index

Ärende
ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att
besluta i lovärendet

Lagrum

Delegat

D.31

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

11 kap. 18 § PBL

Arbetsutskott

D.32

Förelägga byggherre, ägare, nyttjanderättshavare,
väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller
huvudman till allmän plats, vidta åtgärd.
Åtgärdsföreläggande. (Ej vite)

11 kap. 19 § PBL

Handläggare

D.33

Förelägga ägare av byggnadsverk att vidta rättelse
inom viss tid, även förbud mot att åter utföra
bygglovspliktig åtgärd.

11 kap. 20 § PBL
11 kap. 32 a § PBL

Handläggare

D.34

Förelägga att inom viss tid riva byggnadsverk som
inte satts i stånd inom skälig tid. (Ej vite)

11 kap. 21 § PBL

Handläggare

D.35

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, att
i samband med ett föreläggande enligt 11 kap. 20 §
PBL förbjuda att den olovliga åtgärden utförs på
nytt

11 kap. 30–32 §§ och 32a PBL
12 kap. 6 § 2 PBL

Handläggare

D.36

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk
om byggnadsverket har säkerhetsbrister

11 kap. 33 § 1st PBL

Inspektör

D.37

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

11 kap. 33 § 2st PBL

Handläggare

D.38

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

11 kap. 34 § PBL

Inspektör

D.39

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

11 kap. 35 § PBL

Inspektör

Kommentar

Utan vite
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Ärende
och, efter förslag av byggherren, besluta om en ny
kontrollansvarig

Lagrum

Delegat

D.40

Besluta att den åtgärd som förelagts enligt 11 kap.
19–24§§ PBL ska genomföras omedelbart trots att
föreläggandet inte vunnit laga kraft

11 kap. 38 § PBL

Handläggare

D.41

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 11 kap. 19, 21 eller 22 §§ PBL

11 kap, 39 § PBL

Inspektör, Plan- och
bygglovschef

D.42

Avskrivning av ärende om påföljd/ingripande då
rättelse/åtgärdande skett. Avskrivning av ärende om
ingripande då överträdelse legaliserats i efterhand

Handläggare, inspektör,
arkitekt, koordinator och
administratör

D.43

Avskrivning av ärende om påföljd och ingripande i
övrigt

Handläggare, inspektör,
arkitekt, koordinator och
administratör

Kommentar

12 kap. PBL
D.44

Beslut om vidaredelegering av beslutanderätten till
anställd i annan kommun under förutsättning att
båda nedanstående kriterier är uppfyllda
1. beslutanderätten i ärendegruppen har
delegerats till avdelningschefen och
2. beslutanderätten faller inom ramen för sådan
verksamhet som regleras i ett samverkansavtal

12 kap. 5 § PBL

Avdelningschef

D.45

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

12 kap. 8–11 §§ PBL

Plan- och bygglovschef
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Ärende

Lagrum

Delegat

13 kap. 16 § första och andra
styckena PBL

Koordinator, handläggare,
nämndsekreterare,
registrator

Kommentar

13 kap. PBL
D.46

Beslut om att avvisa för sent inkommet
överklagande
Plan- och byggförordningen, PBF

D.47

Besluta i anmälningspliktiga ärenden (punkt 8
nybyggnad av vindkraftverk ingår ej).

6 kap. 5 § PBF

Handläggare, arkitekt,
inspektör, koordinator

D.48

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

3 kap. 21 § PBF

Inspektör

D.49

Beslut att bevilja bygglov för skyltar och
ljusanordningar eller väsentlig ändring av skyltar
eller ljusanordningar, inom detaljplan

6 kap. 3–4 §§ PBF

Handläggare, arkitekt

D.50

Besluta när en kontrollansvarig inte krävs

7 kap. 5 § PBF

Inspektör

D.51

Beslut om särskild besiktning av hissar och andra
motordrivna anordningar

5 kap. 9 § PBF samt 8 kap. 6 §
PBF

Inspektör

D.52

Beslut om längre besiktningsintervall
Beslut om anstånd med kontroll
Beslut om användningsförbud för hissar och andra
motordrivna anordningar

BFS 2011:12 med
ändringsförfattningar,
3 kap. 4 § samt 16–17 §§

Inspektör

D.53

Beslut om föreläggande (utan vite) mot den som
inte fullgör sina skyldigheter ifråga om
funktionskontroll av ventilationssystem

5 kap. 1–7 §§ PBF, 3 kap. PBF
samt 11 kap. 20 § PBL

Handläggare
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Index
D.54

Ärende
Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt
om det finns särskilda skäl

Lagrum
BFS 2011:16 OVK 1 med
ändringsförfattningar

Delegat
Inspektör

3 kap. 4–5 §§ samt
3 kap. 16–17 §§ BFS 2011:12
(med ändringsförfattningar
omtryckt i BFS 2018:2 H18,)
om hissar och vissa andra
motordrivna anordningar

Inspektör

Kommentar

Boverkets föreskrifter
D.55

Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap.
16 § BFS
Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 kap. 17 §
BFS
Beslut om användningsförbud för hissar och andra
motordrivna anordningar enligt 3 kap. 4–5 BFS

D.56

Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt
om det finns särskilda skäl

BFS 2011:16 OVK 1 med
ändringsförfattningar

Inspektör

D.57

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

BFS 2015:6, EKS 11, 3 §
Boverkets föreskrifter 2011:10,
omtryck 2015:6, om
tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder
(eurokoder)

Inspektör

E. Fastighetsbildningslagen (1970:988) (FBL)
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Index
E.1

Ärende
Företräda nämnden vid samråd med
lantmäterimyndigheten

Lagrum
4 kap. 25-25a §§ FBL

Delegat
Arkitekt, handläggare

E.2

Rätt att godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller
gränsutmärkning

15 kap. 11 § FBL

Handläggare, arkitekt

E.3

Överklaga förrättningsbeslut utan att avge yttrande i
sak

15 kap. 7 § FBL

Handläggare i samråd
med plan- och
bygglovschef, plan- och
bygglovschef

E.4

Beslut att påkalla fastighetsreglering som behövs för
att mark och vatten ska kunna användas på ett
ändamålsenligt sätt

5 kap 3 § 3 stycket FBL

Arbetsutskott

E.5

Besluta att ansöka om fastighetsbestämning

14 kap 1a § 1 stycket 3-7pp

Arbetsutskott

Kommentar
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F. Anläggningslagen (1973:1149) (AL)

Index
F.1

Ärende
Företräda nämnden vid samråd med
lantmäterimyndigheten

Lagrum
12 § AL

Delegat
Plan- och bygglovschef

F.2

Rätt att påkalla förrättning

18 § AL

Plan- och bygglovschef

F.3

Godkännande av beslut eller åtgärd

30 § AL

Plan- och bygglovschef

Kommentar

G. Ledningsrättslagen (1973:1144) (LL)

Index
G.1

Ärende
Företräda nämnden vid samråd med
lantmäterimyndigheten

Lagrum
19 § LL

Delegat
Plan- och bygglovschef

G.2

Godkännande av beslut eller åtgärd

28 § LL

Plan- och bygglovschef

Kommentar
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H. Lagen om färdigställandeskydd (2014:227) (LFS)

Index
H.1

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

Lagrum
3 § LFS

Delegat
Inspektör

Kommentar

I. Lag om bostadsanpassningsbidrag m.m. (2018:222) (BAB)

Index
I.1

Ärende
Beslut att bevilja bostadsanpassningsbidrag upp
till fyra prisbasbelopp

Lagrum
16 och 18 §§ BAB

Delegat
Handläggare

I.2

Beslut att bevilja bostadsanpassningsbidrag m.m.
över fyra prisbasbelopp, i de fall det inte är fråga
om principiella ärenden

16 och 18 §§ BAB

Arbetsutskott

I.3

Beslut att avslå ansökan om
bostadsanpassningsbidrag

16 och 18 §§ BAB

Arbetsutskott

I.4

Beslut om bidrag för återställning av anpassade
bostäder upp till fyra prisbasbelopp.

12–14 §§ BAB

I.5

Överenskommelse om övertagande av en
anordning som tidigare har installerats med stöd

15 § BAB

Kommentar

Handläggare
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Index

Ärende
av bostadsanpassningsbidrag och ekonomiskt stöd
i samband med det.

Lagrum

Delegat

I.6

Återkalla bidragsbeslut om de förutsättningar som
låg till grund för beslutet inte längre föreligger

19 § BAB

Arbetsutskott

I.7

Beslut om återbetalning av bidrag

21 § BAB

Arbetsutskott

Kommentar

J. Miljöärenden

Index

Ärende

Lagrum

Delegat

6 kap 4, 5, 8 och 12- 14 §§ MB
samt 8,12 §§ Förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar

Miljöchef
Miljöinspektör

Kommentar

Miljökonsekvensbeskrivningar
J.1

Yttrande om miljökonsekvensbeskrivningar och annat
beslutsunderlag, ex kompletteringar, gällande
ansökan om tillstånd enligt MB.
Områdesskydd

J.2

Yttrande till myndighet om dispens från
områdesskydd gällande natur- och kulturreservat,
naturminne, biotopskydds-, djur- och växtskydds-,
strandskydds- och vattenskyddsområden

7 kap 7, 9, 10, 11, 12, 18 och
22 § MB, 24 § MB

Arbetsutskott

J.3

Besluta i ärenden om dispens från strandskyddet, där
ansökan gäller ersättning av befintlig badhytt

7 kap 18 b § MB

Miljöchef

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
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Index
J.4

Ärende
Besluta i ärende om tillstånd att inrätta/ändra
avloppsanordning med ansluten vattentoalett och att
ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning

Lagrum
13 § 1 st och 14 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Delegat
Miljöchef
Miljöinspektör

J.5

Besluta i ärende om anmälan/tillstånd att inrätta/ändra
annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är
ansluten

13 § 3 st och 14 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Miljöchef
Miljöinspektör

J.6

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

17 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Miljöchef
Miljöinspektör

J.7

Besluta i ärende om tillstånd att inom område där
kommunala föreskrifter gäller hålla
- nötkreatur, häst, get, får eller svin
- pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
- orm

9 kap 11 § MB, 39 §
förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd samt lokala hälsooch miljöföreskrifter

Miljöchef
Miljöinspektör

J.8

Besluta i ärende om anmälan eller dispens inom
område där kommunala föreskrifter gäller att
- sprida viss gödsel, slam eller annan orenlighet
- ordna upplag av petroleumprodukter,
lösningsmedel, vägsalt mm som kan förorena yteller grundvatten
- elda trädgårdsavfall under tiden 1 april – 31
oktober
- bränna halm på åkermark

9 kap 12 § MB, 40 §
förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd samt lokala hälsooch miljöföreskrifter

Miljöchef
Miljöinspektör

Kommentar
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Index
J.9

Ärende
Besluta i ärende om anmälan att anordna gödselstad
eller annan upplagsplats för djurspillning inom
område med detaljplan

Lagrum
37 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Delegat
Miljöchef
Miljöinspektör

J.10

Besluta i tillsynsärenden om åtgärder för att hindra
uppkomst av olägenhet för människors hälsa,
avseende bostäder och byggnader, ohyra, hållande av
husdjur och andra djur.

9 kap 9 § MB, 33–36 §§
förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Miljöchef
Miljöinspektör

J.11

Besluta i ärenden om anmälan om att driva eller
arrangera viss verksamhet enligt 38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

38 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Miljöchef
Miljöinspektör

J.12

Underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som
kan vara av betydelse för smittskyddet för människor.

9 kap 14 och 15 § MB

Miljöchef
Miljöinspektör

J.13

Vidta behöriga smittskyddsåtgärder.

9 kap 15 § MB

Miljöchef
Miljöinspektör

Kommentar

Verksamhet som orsakar miljöskador
J.14

Besluta i tillsyns- och anmälningsärenden angående
avhjälpande av föroreningsskada.

2 kap 31 § 2–3
Miljötillsynsförordningen 10
kap 14§ MB, 18-21 §§
Förordningen (2007:667) om
allvarliga miljöskador samt 28
§ förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Miljöchef
Miljöinspektör

J.15

Besluta i tillsynsärenden angående avhjälpande av
allvarlig miljöskada.

2 kap 31 § 2–3
Miljötillsynsförordningen 10
kap 14§ MB, 18-21 §§
Förordningen (2007:667) om

Miljöchef
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Index

Ärende

Lagrum
allvarliga miljöskador samt 28
§ förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Delegat

J.16

Yttrande till länsstyrelsen om område som kan
förklaras som miljöriskområde.

3 § förordningen (1998:930)
om miljöriskområden

Miljöchef

Kommentar

Vattenverksamhet
J.17

Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av
11 kap 9a-b och 13 §§ MB, 21
vattenverksamhet eller till länsstyrelse eller mark- och § Förordningen (1998:1388)
miljödomstol i ärende om tillstånd för markavvattning om vattenverksamhet

Miljöchef

Jordbruk och annan verksamhet
J.18

Besluta avge yttrande i ärende om anmälan för
samråd enligt 12 kap. 6 § MB

MB 12 kap 6 §

Miljöchef
Miljöinspektör

J.19

Yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens för
djurhållning och gödselhantering

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

Miljöchef
Miljöinspektör

41 § Förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel

Miljöchef
Miljöinspektör

Kemiska produkter och biotekniska organismer
J.20

Beslut i ärende om anmälan att sprida kemiska
bekämpningsmedel: på vägområden, för att förhindra
spridning av invasiva, främmande arter eller andra
arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning
som Jordbruksverket har meddelat,
på banvallar, och inom områden med en
sammanhängande area överskridande 1 000
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Ärende
kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med
undantag för åkermark.

Lagrum

Delegat

J.21

Besluta i ärende om tillstånd att sprida kemiska
bekämpningsmedel:
- på tomtmark för flerfamiljshus,
- på gårdar till skolor och förskolor,
- på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
- i parker och trädgårdar dit allmänheten har
tillträde,
- inom idrotts- och fritidsanläggningar,
- vid planerings- och anläggningsarbeten,
- vattenskyddsområde
- på vägområden samt på grusytor och andra mycket
genomsläppliga ytor och på ytor av asfalt eller
betong eller andra hårdgjorda material.
Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att
avlägsna PCB-produkter i byggnader och
anläggningar

40 § Förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel

Miljöchef
Miljöinspektör

18 § förordningen (2007:19)
om PCB m.

Miljöchef
Miljöinspektör

J.23

Beslut i tillsynsärenden om skydd mot
vattenförorening vid hantering av brandfarliga
vätskor

Miljöchef
Miljöinspektör

J.24

Beslut i anmälnings- och tillsynsärenden om
anläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser
och ozonnedbrytande ämnen

Naturvårdsverkets föreskrifter
om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor (2003:24)
Förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen

J.25

Yttrande till myndighet i ärende om tillstånd eller
annat avseende kemiska produkter och biotekniska
organismer

J.22

14 kap MB

Kommentar

Miljöchef
Miljöinspektör
Miljöchef
Miljöinspektör
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Strålskydd
J.26

Begäran om upplysning eller de handlingar som
behövs för tillsynen.

8 kap 4 § Strålskyddslagen

Miljöchef
Miljöinspektör

J.27

Kontrollköp

8 kap 5 § Strålskyddslagen

Miljöchef
Miljöinspektör

J.28

Beslut om föreläggande

8 kap 6 § Strålskyddslagen

Miljöchef
Miljöinspektör

J.29

Tillfälligt omhändertagande

8 kap 8 § Strålskyddslagen

Miljöchef

J.30

Verkställighet av beslut

10 kap 3 § Strålskyddslagen

Miljöchef

J.31

Avgift för tillsyn

10 kap 4§ Strålskyddslagen,
kommunens taxa

Miljöchef
Miljöinspektör

J.32

Försegling av fastighet, byggnad, utrymme m m

8 kap 9 § Strålskyddslagen

Miljöchef

J.33

Rättelse på felandes bekostnad

8 kap 10 § Strålskyddslagen

Miljöchef

15 kap 18 §§ tredje och fjärde
stycket MB

Miljöchef
Miljöinspektör
Miljöassistent
Miljö- och
bygglovkoordinator

Avfall och producentansvar
J.34

Besluta om ärenden om dispens/tillstånd att själv
kompostera eller på annat sätt återvinna eller
bortskaffa avfall.

30

Index
J.35

Ärende
Besluta om ärende om anmälan om kompostering
eller annan återvinning/annat bortskaffande om annat
avfall än trädgårdsavfall.

Lagrum
45 § Avfallsförordningen

Delegat
Miljöchef
Miljöinspektör

J.36

Beslut i enskilda fall om hantering av avfall

15 kap MB, lokala föreskrifter
om avfallshantering.

Miljöchef
Miljöinspektör

J.37

Beslut i ärenden om nedskräpning

15 kap 26 § MB

Miljöchef

J.38

Yttrande till länsstyrelsen i ärenden om
tillstånd/anmälan till yrkesmässig transport av avfall

36 § Avfallsförordningen
(2011:927)

Miljöchef
Miljöinspektör

Kommentar

Tillsyn
J.39

Besluta om föreläggande eller förbud utan vite i
ärende som nämnden ansvarar för.

26 kap 9 § MB

Miljöchef
Miljöinspektör

J.40

Besluta att ålägga tidigare ägare eller
nyttjanderättshavare att lämna uppgifter om ny ägare
eller nyttjanderättshavares namn och adress

26 kap 13 § MB

Miljöchef
Miljöinspektör

J.41

Besluta att sända förläggande eller förbud som
meddelats mot någon i egenskap av ägare m m till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret.

26 kap 15 § MB

Miljöchef

J.42

Besluta i ärende om undersökning och kontroll av
miljöfarlig verksamhet enligt särskilt kontrollprogram

26 kap 19 § MB

Miljöchef

J.43

Besluta att förelägga den som utövar verksamhet som
kan befaras medföra olägenhet för miljön eller
människors hälsa skall lämna uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen

26 kap 21 § MB

Miljöchef
Miljöinspektör
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Index
J.44

Ärende
Beslut om förläggande att utföra undersökningar samt
förbud att överlåta berörd fastighet eller egendom till
dess undersökningen är slutförd.

Lagrum
26 kap 22 § MB

Delegat
Miljöchef

J.45

Bestämma att beslut i tillsynsärenden ska gälla
omedelbart även om de överklagas

26 kap 26 § MB

Miljöchef

J.46

Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet
att avge miljörapport eller besluta om att medge
anstånd med inlämnande av miljörapport

26 kap 20 § MB

Inspektör

Kommentar

Avgifter
J.47

Beslut om debitering av avgift enligt kommunens
taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

27 kap 1 § MB, kommunens
taxa

Miljöchef
Miljöinspektör

J.48

Beslut om att sätta ner eller efterge avgift enligt
kommunens taxa för tillsyn och prövning enligt
miljöbalken

27 kap 1 § MB, kommunens
taxa

Miljöchef

J.49

Miljösanktionsavgifter, 30 kap MB
Besluta om miljösanktionsavgift enligt fastställda
beloppsgränser i lagstiftningen
(skall särskilt redovisas till Msn)

30 kap 3 § MB
Förordning (2012:259) om
miljösanktionsavgifter

Miljöchef
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K. Livsmedels- och foderkontroll

Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Frågor om godkännande och registrering av livsmedelsanläggning m.m.
K.1

Besluta om fastställande av program för faroanalys
enligt 2 c § samt undersökningsprogram och dess
parametrar, provtagningspunkter och frekvensen av
normal respektive utvidgad undersökning.

11 § Livsmedelsverkets
föreskrifter om dricksvatten
(SLVFS 2001:30) omtryckt
LIVFS 2017:2

Miljöchef

K.2

Besluta i ärende om registrering av
livsmedelsanläggning

23 § livsmedelsförordningen

Miljöchef
Miljöinspektör

Åtgärder vid bristande efterlevnad m.m. livsmedel och foder
K.3

Beslut att meddela förelägganden och förbud som
behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som
har meddelats med stöd av lagen, de EGbestämmelser som kompletteras av lagen och de
beslut som har meddelats med stöd av EGbestämmelserna skall följas

22 § livsmedelslagen

Miljöchef
Miljöinspektör

K.4

Besluta om skyldighet att genomgå läkarundersökning

8 § livsmedelsförordningen

Miljöchef
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Index
K.5

Ärende
Besluta att ta hand om en vara som
- har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är
avsedd att släppas ut på marknaden i strid med 10
§ livsmedelslagen eller de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen, eller
- avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt
22 §, om föreläggande eller förbudet inte följs

Lagrum
24 § livsmedelslagen, först och
andra stycket, 34 §
livsmedelsförordningen

Delegat
Miljöchef
Miljöinspektör

K.6

Besluta om att på ägarens bekostnad låta förstöra
omhändertagen vara, eller varor som omfattas av ett
förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 §
6 livsmedelslagen
Besluta om att varor ska behandlas, att märkning
ändras, eller att korrigerande information ska
förmedlas till konsumenterna.

24 § livsmedelslagen, 34 §
livsmedelsförordningen

Miljöchef

EU 2017/625 Art 138 2 c

Miljöchef
Miljöinspektör

K.8

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.

EU 2017/625 Art 138 2 d

Miljöchef

K.9

Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas
frekvens.

EU 2017/625 Art 138 2 e

Miljöchef
Miljöinspektör

K.10

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

EU 2017/625 Art 138 2 g

Miljöchef
Miljöinspektör

K.7

Kommentar

34

Index
K.11

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

Lagrum
EU 2017/625 Art 138 2 h

Delegat
Miljöchef

K.12

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

EU 2017/625 Art 138 2 i

Miljöchef

K.13

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

33 § Livsmedelslagen

Miljöchef
Miljöinspektör

K.14

Besluta om rättelse på den felandes bekostnad

26 § livsmedelslagen

Miljöchef

K.15

25 § livsmedelslagen

Miljöchef
Miljöinspektör

K.16

Besluta 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
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 § lag om foder och
animaliska biprodukter, 12 §
förordningen om foder och
animaliska biprodukter

Miljöchef

K.17

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

33 § lag om foder och
animaliska biprodukter

Miljöchef

Kommentar
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Index
K.18

Ärende
Besluta att ta hand om en vara.

Lagrum
25 § första stycket lag om foder
och animaliska biprodukter

Delegat
Miljöchef
Miljöinspektör

K.19

Besluta om att låta förstöra en vara på ägarens
bekostnad

25 § andra stycket lag om foder
och animaliska biprodukter

Miljöchef

K.20

Besluta om rättelse på den felandes bekostnad

26 § lag om foder och
animaliska biprodukter

Miljöchef

Kommentar

Avgifter
K.21

Beslut om inklassning av livsmedelsföretag samt
beslut om årlig kontrollavgift

3-6 §§ förordning (2006:1166)
om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel,
kommunens taxa

Miljöchef
Miljöinspektör

K.22

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

Art. 79 2 c och art. 83 p 1 EU
2017/625, 12-13 § förordning
(2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel,
kommunens taxa

Miljöchef
Miljöinspektör

K.23

Beslut om avgift för registrering

13-14 §§ förordning
(2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel,
kommunens taxa, Art 27 EG
882/2004.

Miljöchef
Miljöinspektör

K.24

Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften

13-14 §§ förordning
(2006:1166) om avgifter för

Miljöchef

36

Index
K.25

Ärende
Beslut om avgift för kontrollmyndighetens
bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och
vilthanteringsanläggningar

Lagrum
18 § förordning (2006:1166)
om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel,
kommunens taxa

Delegat
Miljöchef

K.26

Besluta om sanktionsavgift enligt fastställda
beloppsgränser i lagstiftningen

13-14 §§ förordning
(2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel,
kommunens taxa

Miljöchef

K.27

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

34 § livsmedelsförordningen
(2006:813)

Miljöchef

K.28

Beslut om inklassning av foderföretagare och
företagare som befattar sig med animaliska
biprodukter samt beslut om årlig kontrollavgift

3-6 §§ förordning (2006:1165)
om avgifter för offentlig
kontroll av foder och
animaliska biprodukter

Miljöchef,
Miljöinspektör

K.29

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften.

11 § förordning (2006:1165)
om avgifter för offentlig
kontroll av foder och
animaliska biprodukter

Miljöchef

K.30

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

Miljöchef,
Miljöinspektör

K.31

Besluta om sanktionsavgift ska betalas av den som
påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig
utan att någon anmälan om registrering har gjorts,

1 Art 79 2 c och art 83 p 1 EU
2017/625, 12-13 § förordning
(2006:1165) om avgifter för
offentlig kontroll av foder och
animaliska biprodukter
30 a § lag om foder och
animaliska biprodukter

Kommentar

Miljöchef
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Index
K.32

Ärende
eller brister när det gäller att uppfylla krav på
journalföring eller annan dokumentation.
Besluta om avgift för importkontroll.

Lagrum

Delegat

Förordning 2006:812 11-12 §§
eller motsvarande
bestämmelser som gäller efter
den 14 december 2019

Miljöchef,
Miljöinspektör

Kommentar

Övrigt
K.33

Beslut om skyddsjakt för att förhindra olägenhet för
människors hälsa enligt 9 kap 3 § MB

26 § samt bil. 4 jaktförordning
(1987:905)

Miljöchef

K.34

Ge information till smittskyddsläkaren om de beslut
som fattas och de andra åtgärder som vidtas eller
planeras med stöd av miljöbalken, livsmedelslagen m
fl.

6 kap. 10 § smittskyddslag
(2004:168)

Miljöchef
Miljöinspektör

K.35

Yttrande i auktorisation av bilskrotare

6 § bilskrotningsförordning
(2007:186)

Miljöchef
Miljöinspektör

K.36

Ansökan hos mark- och miljödomstolen respektive
förvaltningsrätten om utdömande av vite efter att
myndighetsservicenämnden beslutat om vite.

Miljöbalken, livsmedelslagen
mm

Miljöchef

K.37

Yttrande till kommunala nämnder och andra
myndigheter i remissärenden av rutinartad karaktär

Miljöbalken, livsmedelslagen
m fl.

Miljöchef
Miljöinspektör

K.38

Yttrande till polismyndighet

Ordningslagen (1993:1617)

Miljöchef
Miljöinspektör

K.39

Yttrande till polismyndighet i ärenden om tillstånd
enligt lagen

Lag om hotell- och
pensionatsrörelse (1966:742)

Miljöchef
Miljöinspektör

K.40

Beslut att lämna klagomål utan åtgärd

miljöbalken, livsmedelslagen m
m

Miljöchef
Miljöinspektör
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Index
K.41

Ärende
Beslut i frågor som rör tillsyn av solarieverksamhet
enligt strålskyddslagen (1988:293)

Lagrum
16 § Strålskyddsförordningen

Delegat
Miljöinspektör

K.42

Besluta om vidaredelegering av beslut i tillståndsoch tillsynsärenden.

Räddningschef,
Räddningstjänsten
Trelleborg

K.43

Besluta i frågor om tillstånd enligt lag om
brandfarliga och explosiva varor samt i frågor om
tillsyn enligt samma lag

lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva
varor
17-18 § och 24 § lag
(2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor

Räddningschef,
Räddningstjänsten
Trelleborg

K.44

Besluta i frågor om tillstånd enligt lag om
brandfarliga och explosiva varor

17 § lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva
varor

Räddningschef,
Räddningstjänsten
Trelleborg

K.45

Begäran om polishandräckning enligt
Miljöbalken

28 kap 8 §

Miljöchef

K.46

Begäran om polishandräckning enligt
Livsmedelslagen lag om foder och animaliska
biprodukter

26 § och 27 §

Miljöchef

K.47

Begäran om polishandräckning enligt
Smittskyddslagen

62 §

Miljöchef

K.48

Begäran om polishandräckning enligt
Strålskyddslagen

8 kap 12 §

Miljöchef

Kommentar
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L. Alkohol, tobak och elektroniska cigaretter

Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Serveringstillstånd m.m.
L.1

Meddelande av stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten eller slutna sällskap

AlkL 8:2

Arbetsutskottet

L.2

Beslut om cateringtillstånd

AlkL 8:4

Arbetsutskottet

L.3

Beslut att godkänna lokal för catering

AlkL 8:4

Tillstånds-/miljöinspektör

L.4

Beslut rörande gemensam serveringsyta

AlkL 8:14

Arbetsutskottet

L.5

Ändring av tidigare meddelat serveringstillstånd
avseende dryckesslag

AlkL 8:2

Tillstånds-/miljöinspektör

L.6

Beslut om ändring av serveringstid inom
normaltiden (11:00-01:00)

AlkL 8:19

Tillstånds-/miljöinspektör

L.7

Beslut om ändring av serveringstid utöver
normaltiden

AlkL 8:19

Arbetsutskottet

L.8

Beslut om ändring av serveringsyta, ändring i
lokal, uteservering och dylikt

AlkL 8:2

Tillstånds-/miljöinspektör

L.9

Beslut om godkännande av nya bolagsmän, HB,
KB och AB

AlkL 8:12

Arbetsutskottet

L.10

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd

AlkL 9:18, p 2-3

Arbetsutskottet

L.11

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd om
tillståndet inte längre utnyttjas

AlkL 9:18, p 1

Tillstånds-/miljöinspektör

L.12

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd för
gemensam serveringsyta

AlkL 9:18, andra stycket

Arbetsutskottet
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Index
L.13

Ärende
Beslut om meddelande av varning

Lagrum
AlkL 9:17

Delegat
Arbetsutskottet

L.14

Beslut om meddelande av erinran

AlkL 9:17

Tillstånds-/miljöinspektör

L.15

Beslut att inte meddela tillstånd pga. sökandes
personliga vandel och/eller restaurangens
tjänlighet

AlkL 8:12

Arbetsutskottet

L.16

Beslut att inte meddela tillstånd pga. olägenheter i
fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk
för människors hälsa

AlkL 8:17

Arbetsutskottet

L.17

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten

AlkL 8:2

Myndighetsservicenämndens
ordförande

L.18

Beslut rörande provsmakning tillfälligt till
allmänheten

AlkL 8:6, p 2

Myndighetsservicenämndens
ordförande

L.19

Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap

AlkL 8:2

Tillstånds-/miljöinspektör

L.20

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i
avvaktan på att ansökan om permanent tillstånd
ska behandlas i arbetsutskottet

Alkl 8:2

Miljöchef

L.21

Beslut att inte meddela serveringstillstånd till
slutet sällskap

AlkL 8:12

Tillstånds-/miljöinspektör

L.22

Besluta om nedsättning av avgift

L.23

Beslut att förbjuda detaljhandel med eller
servering av folköl

AlkL 9:19

Arbetsutskottet

L.24

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

AlkL 9:19

Arbetsutskottet

L.25

Bevilja tillstånd till servering av alkoholhaltiga
drycker vid enstaka tillfälliga arrangemang som
arrangeras av annan kommunal nämnd

AlkL 8:1

Ordförande
myndighetsservicenämnd

Kommentar

Tillstånds-/miljöinspektör
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Tobak och elektroniska cigaretter
L.26

Beslut om stadigvarande detaljhandelstillstånd

LTLP 5:3

Arbetsutskott

L.27

Beslut om ändring i stadigvarande
detaljhandelstillstånd

LTLP 5:3

Arbetsutskott

L.28

Beslut om tillfälligt detaljhandelstillstånd

LTLP 5:3

Myndighetsservicenämndens
ordförande

L.29

Beslut om partihandelstillstånd

LTLP 5:3

Arbetsutskott

L.30

Beslut om förbud upp till en månad

LTLP 7:9

Tillstånds-/miljöinspektör

L.31

Beslut om förbud och föreläggande upp till 6
månader

LTLP 7:9

Arbetsutskott

L.32

Beslut om återkallelse av försäljningstillstånd

LTLP 7:10 p. 1

Tillstånds-/miljöinspektör

L.33

Beslut om återkallelse av försäljningstillstånd

LTLP 7:10 p. 2–4

Arbetsutskott

L.34

Beslut om varning

LTLP 7:11

Arbetsutskott

L.35

Beslut om förbud upp till en månad

LTLP 7:12

Tillstånds-/miljöinspektör

L.36

Beslut om förbud och föreläggande upp till 6
månader

LTLP 7:12

Arbetsutskott

L.37

Beslut om att förbjuda försäljning upp till en
månad

LTLP 7:13

Tillstånds-/miljöinspektör

L.38

Beslut om att förbjuda försäljning upp till sex
månader

LTLP 7:13

Arbetsutskott

L.39

Meddelande av varning

LTLP 7:13

Arbetsutskott

L.40

Besluta om nedsättning av avgift

LTLP 8:1 & 8:2

Tillstånds-/miljöinspektör

L.41

Begära upplysningar, handlingar, varuprover och
liknande

LTLP 7:17

Tillstånds-/miljöinspektör
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M. Färdtjänst

Index
M.1

Ärende
Beslut om ekonomiskt stöd för mobilitetsstöd som
komplement till färdtjänst

Lagrum

Delegat
Vård och omsorgschef,
enhetschef myndighet
Vård och omsorg,
verksamhetschef Uppdrag
och utveckling

M.2

Beslut om Färdtjänst

Färdtjänstlagen (1997:736)

Biståndshandläggare

M.3

Beslut om Riksfärdtjänst

Lag (1997:735) om
riksfärdtjänst

Biståndshandläggare

M.4

Rikskuponger för färdtjänstresa i annan kommun

Biståndshandläggare

M.5

Beslut om överklagande och yttrande till
Förvaltningsrätt eller Kammarrätt i beslut avseende
Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Biståndshandläggare

Kommentar
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N. Övrigt

Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Skyltning
N.1

Avskrivning av tillsynsärende

Handläggare, inspektör,
arkitekt, koordinator

Planremisser (Myndighetsservicenämndens eventuella synpunkter)
N.2

Lämna yttrande över planremisser i samrådsskede
vid begränsat planförfarande för planer som
påbörjats efter 1 januari 2015

Miljöchef

N.3

Lämna yttrande över planremisser i samrådsskede
vid förenklat planförfarande för planer som
påbörjats efter 1 januari 2015

Miljöchef
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Index
N.4

Ärende
Lämna yttrande över planremisser i
granskningsskede, där nämndens synpunkter i
samrådsskedet tillgodosetts och där förslaget inte
ändrats avsevärt eller lång tid förflutit sedan
samrådet.

Lagrum

Delegat
Miljöchef

Kommentar

Lotteri & värdeautomatspel
N.5

Yttrande angående värdeautomatspel

Lotterilag (1994:1000)

Verksamhetschef Fritid

N.6

Registrering och tillståndsgivning för
lotteriverksamhet

Lotterilag (1994:1000)

Verksamhetschef Fritid

Parkeringstillstånd
N.7

Beslut i ärenden om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Administrativ assistent,
Vellinge Direkt
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