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VAD INNEBÄR DELEGATION? 

 
Delegation innebär att befogenheten att fatta beslut överlämnas från beslutsfattaren till en delegat. Beslutet 
fattas sedan av delegaten på beslutsfattarens vägnar. Det är således uppgiften som delegeras inte ansvaret 
som sådant. Styrelsen kan generellt, eller i enskilda ärenden, återkalla en delegation och föregripa ett beslut i 
enskilt ärende genom att ta över och fatta ett eget beslut. 
 
Bestämmelserna om delegation tar sikte på det som kommunalrättsligt anses vara beslut. Kännetecknande för 
ett sådant är bl. a. att det finns alternativa lösningar och att självständiga bedömningar måste göras. Utgångs-
punkten är att delegationsbesluten är ”fattade å nämndens vägnar” och är överklagningsbara som ett beslut i 
styrelse.  
 
Även om det råder stor frihet så sätter kommunallagen vissa begränsningar av vilka ärenden som kan delege-
ras från fullmäktige till nämnd och från nämnd till anställd.  
 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KOMMUNSTYRELSENS RÄTT ATT DELEGERA 

 
Fullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att bedriva verksamhet enligt reglemente och med stöd av 5 kap 2 § 
KL att besluta i ärenden eller grupper av ärenden, dock inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt vilka anges i 5 kap 1 § första stycket KL. Fullmäktige får heller inte delegera ärenden som 
enligt lag ska avgöras av fullmäktige, t.ex. antagande av vissa planer och föreskrifter i lokal ordningsstadga. 
 
Fullmäktige har också enligt 5 kap 4 § KL möjlighet att ge så kallat finansbemyndigande. Det innebär att full-
mäktige tar ställning till verksamhetens omfattning och inriktning och att styrelsen beviljas ramanslag. Riktlinjer 
för hur anslag får användas läggs då fast igenom hänvisning till olika måldokument. 
 

SKILLNADEN MELLAN DELEGATION OCH VERKSTÄLLIGHET 

 
Gränsen mellan vad som hör till beslut enligt lagens mening, ren verkställighet och faktiskt handlande är svår 
att dra. Ökad målstyrning och decentralisering gör att gränsen förskjuts så att allt fler åtgärder hänförs till verk-
ställighet. Likaså innebär klara målsättningar, policys och riktlinjer att verkställighet även innefattar ett visst 
mått av självständigt ställningstagande. Så är ofta fallet när det gäller interna frågor som personal- och ekono-
miadministration och fastighetsförvaltning där intresset för laglighetsprövning inte är så stort. 
 
I den kommunala förvaltningen handläggs ärenden som inte innebär beslut i lagens mening. Det kan vara rent 
förberedande eller verkställande åtgärder, exempelvis avgiftsdebitering enligt fastställd taxa, tilldelning av dag-
hemsplats enligt turordningsregler eller godkännande av semester eller annan lagstadgad ledighet. Rätten för 
anställda att vidta sådana åtgärder grundas inte på delegering utan följer av den arbetsfördelning mellan för-
troendevalda och anställda och som måste finnas för att verksamheten ska fungera. 
 
Förutom ren verkställighet är en stor del av det anställda gör i kommunen sk. faktiskt handlande. Detta är den 
typ av uppgifter som inte kan ses som någon form av ärendehandläggning, t.ex. när en lärare håller en lektion 
eller en läkare utför en operation. Denna typ av uppgifter ankommer automatiskt på de anställda utan att sty-
relse/nämnd behöver fatta någon form av beslut. 
 
Observera att det inte är möjligheten att överklaga som avgör när man kan särskilja verkställighet från beslut i 
kommunallagens mening. Ett yttrande, till exempel, kräver överväganden om innehållet och en självständig 
bedömning. Delegation krävs för att kommunstyrelsen ska överlämna uppdraget om yttrandet till någon annan, 
men själva innehållet kan normalt inte överklagas. 
 
Beslut av rent förberedande eller verkställande art kan inte laglighetsprövas (se 13 kap 2 § 2 p KL). Om den 
enskilde upplever att beslutet är felaktigt, kan han eller hon åberopa rättslig prövning vid allmän domstol, be-
gära granskning av Justitieombudsmannen, JO, eller uppmärksamma kommunens revisorer. 
 
Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går inte att delegera, liksom beslut att begära inhibit-
ion. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig i är delegerbart. Därför framgår det i 6 kap § 37 exem-
pelvis att vad gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, så får delegaten inte fatta beslut om 
ärendet är av principiell betydelse eller annars av större vikt. 
 
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av delegation, kan beslutet inte överklagas genom laglighetsprövning 
eftersom beslutet inte existerar i kommunallagens mening. Kommunen kan däremot bli civilrättsligt bunden av 
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beslutet om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan då driva ärendet via 
allmän domstol. 
 

VEM KAN MAN DELEGERA TILL? 

 
Kommunstyrelsen kan enligt 6 kap 37 och 39 § KL uppdra åt presidie, utskott, ordförande, ledamot eller ersät-
tare att besluta i ärenden eller grupper av ärenden samt enligt kap 7 § 5 till anställd. Delegering får enligt 6 kap 
38 § KL inte ske när det gäller: 
 

1. Verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige eller med anledning av beslut som överklagats 
3. Myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
4. Medborarsförslag som lämnats över till nämnden  
5. Ärenden som enligt lag eller författning inte får delegeras.  

 
Det innebär att ärenden som får stora konsekvenser för kommunen eller där politiska bedömningar är avgö-
rande, inte kan delegeras från kommunstyrelsen. Förutom de generella reglerna för vad som inte får delege-
ras, så finns det också speciallagstiftning, till exempel socialtjänstlagen och Plan- och bygglagen, där beslut i 
vissa ärenden uttryckligen inte får delegeras. 
 
Det är vidare inte tillåtet att delegera till: 

 En grupp av anställda 

 En anställd tillsammans med en ledamot eller ersättare (det kallas blandad delegering) 

 En anställd i kommunalt bolag 
 
Om varken ordinarie eller ersättare finns tillhands och beslutet inte kan dröja, ska ärendet avgöras av delega-
tens chef eller lämnas till utskottsordförande/kommunstyrelsens ordförande för bedömning. 
 
I kommunstyrelsen och utskotten ersätter 1:e resp 2:e vice ordförande vid ordförandens frånvaro, om inte an-
nat anges i delegationsordning eller särskilt beslut. 
 
Delegat i delegationsordningen anges i lägsta nivå. För tjänstemannadelegat innebär detta att överordnad 
tjänsteman kan fatta beslut även i alla ärenden delegerade till lägre tjänsteman. Kommunstyrelsen har rätt att 
fatta beslut i samtliga ärenden som är delegerade. 
 

VIDAREDELEGATION 

 
Nämnd som delegerar till förvaltnings-/kommunchef får medge att denne vidaredelegerar till annan anställd. 
Kommunstyrelsen kan också enligt 7 kap 7 § KL ställa villkor som innebär att brukarna ska ges tillfälle att lägga 
förslag eller yttra sig innan delegationsbeslutet fattas eller att företrädare ska tillstyrka beslutet.  
 

BRÅDSKANDE ÄRENDEN 

 
Enligt 6 kap 39 § KL får kommunstyrelsen uppdra till ordförande eller annan ledamot att besluta i ärenden som 
är så brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas. 
 

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 

 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 40 § KL besluta när och hur delegationsbeslut som fattas enligt 6 kap 37 § 
KL ska anmälas till i nämnden. De ska protokollföras om beslutet får laglighetsprövas. Delegationsbeslut som 
tagits med stöd av att de brådskar ska anmälas på nästkommande möte. Likalydande bestämmelser om beslut 
tagna av anställda på delegation eller vidaredelegation finns i 7 kap 8 §. 
 
När delegaten fattar beslut med stöd av delegation, ska beslutet och vilken punkt det är i delegat-
ionsordningen, framgå av beslutet. Delegationsbeslut, inklusive eventuella beslut som fattats med stöd av vida-
redelegation, ska anmälas till kommunstyrelsen. 
 
Det finns flera anledningar till att besluten ska anmälas. Dels ska kommunstyrelsens informations- och kon-
trollbehov tillgodoses, dels kan anmälan ha betydelse för beslutets laga kraftvinnande. Ett beslut vinner laga 
kraft tre veckor efter att det har anslagits på kommunens anslagstavla efter att det aktuella protokollet har ju-
sterats. 
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KOMMUNSTYRELSENS GENERELLA DELEGATIONER  

Dessa bestämmelser gäller om inte annat är särskilt föreskrivet i denna delegationsordning eller framgår av sär-
skilt beslut. 
 

G  Allmänna ärenden 

G 1.1  Beslut om tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen  Kommunchef 

G 1.2  Bidrag till dagligvaruservicen enligt fastställda normer   Kanslisekreterare 

G 2  Kommunallagen, KL  

G 2.1  Beslut i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens 
avgörande inte kan avvaktas 

6 kap 39 § KL Kommunstyrelsens 
ordf Ersättare: 
Kommunstyrelsens 
vice ordförande 

G 2.2  Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan inför dom-
stol, andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag 

 Kommunstyrelsens 
ordf 
Ersättare: Kom-
munchef 

G 3  Offentlighets- och sekretesslag, OSL 

G 3.1  Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän hand-
ling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av 
förbehåll i samband med utlämnande till enskild 

OSL kap 6, 2 
och 3 §§ 

Kommun-
chef/Sektorschef 

G 4  Förvaltningslag, FL  

G 4.1  Beslut att avslå en framställning om att avgöra ett ärende 12 § 1 st FL Kommun-
chef/Sektorschef 

G 4.2  Beslut att begära att den som anlitar ombud ska medverka 
personligen vid handläggningen av ett ärende  

14 § 1 st FL Kommun-
chef/Sektorschef 

G 4.3  Beslut att ett ombud eller biträde som är olämpligt för sitt upp-
drag inte längre får medverka i ärendet 

14 § 2 st FL Kommun-
chef/Sektorschef 

G 4.4  Beslut att begära att ett ombud styrker sin behörighet genom 
en skriftlig eller muntlig fullmakt med det innehåll som framgår 
av 15 § första stycket FL  

15 § 1 st FL 

 

Kommun-
chef/Sektorschef 

G 4.5  Beslut att förelägga part eller ombud att styrka ombudets be-
hörighet genom en fullmakt med det innehåll som framgår av 
15 § första stycket FL  

15 § 2 st FL Kommun-
chef/Sektorschef 

G 4.6  Beslut att förelägga den enskilde att avhjälpa en brist i en 
framställning, om bristen medför att framställningen inte kan 
läggas till grund för en prövning i sak  

20 § 2 st FL Kommun-
chef/Sektorschef 

G 4.7  Beslut att avvisa en framställning som är så ofullständig eller 
oklar att den inte kan tas upp till prövning  

20 § 2 st FL  Kommun-
chef/Sektorschef 

G 4.8  Beslut att avskriva ett ärende från vidare handläggning om en 
ansökan/framställning har återkallats eller frågan förfallit av 
annan anledning 

 Kommun-
chef/Sektorschef 

G 4.9  Beslut att begära att en handling bekräftas av avsändaren  21 § FL Kommun-
chef/Sektorschef 

G 4.10  Beslut om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat en-
ligt de förutsättningar som anges i 36–39 §§ FL 

36–39 §§ FL Kommun-
chef/Sektorschef 

G 4.11  Beslut att avvisa överklagande av beslut som kommit in för 
sent enligt vad som anges i 45 § första stycket andra mening-
en FL 

45 § 1 st andra 
meningen FL 

Kommun-
chef/Sektorschef 

G 5  Dataskyddsförordning (GDPR)  

G 5.1  Beslut om vägran att tillmötesgå begäran om information samt 
att ta ut avgift  

art 12 p. 5 a 
och b DSF 

Kommunchef 

G 5.2  Beslut om rättelse, radering och blockering av personuppgifter art 16,17,18 Kommunchef 
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DSF 

G 5.3  Beslut i fråga om nytt eller annat personuppgiftsbiträde och 
underbiträde, samt ingå personuppgiftsbiträdesavtal  

art 28 DSF Kommunchef 

G 5.4  Beslut i fråga om personuppgiftsincident ska anmälas till till-
synsmyndigheten  

art 33 DSF Kommunchef 

G 6  Kamerabevakningslag (2018:1200) 

G 6.1  Avge yttrande i enlighet med kameraövervakningslag  12 § KbL 
 

Kommunchef 

G 7  Spellag (2018:1138)  

G 7.1  Beslut om registrering enligt spellagen  6 kap 9 § Spellag Kommunsekrete-
rare/Utredningssekr
eterare 

G 7.2  Yttrande avseende ansökan om att anordna spel på värde-
automater 

Lag om anord-
nande av visst 
automatspel 3 § 

Kommunsekrete-
rare/Utredningssekr
eterare 

G 8  Fastighets- och markärenden 

G 8.1  Ansökan om förrättning hos lantmäterimyndigheten  Kommun-
chef/Sektorschef 

G 8.2  Företräda kommunen vid förrättning hos lantmäterimyndighet-
en.  

 Sektorschef 

G 8.3  Ansökan om lagfart samt inskrivning av nyttjanderätter och 
servitut. 

 Kommunchef 

G 8.4  Försäljning av villatomter till enskilda, inklusive rätta att teckna 
tomträttsavtal 

Enligt kommu-
nens regelverk 

Kommunstyrelsens 
ordförande 
Ersättare: KS vice 
ordf 

G 8.5  Besluta om nyttjanderättsavtal  Arbetsutskottet 

G 8.6  Utarrendering av kommunens mark  KS ordförande 
Ersättare: KS vice 
ordf 

G 8.7  Godkänna överlåtelse av tidigare upprättat arrende- eller nytt-
janderättsavtal  

 Kommun-
chef/Sektorschef  

G 8.8  Utsträckning, nedsättning, dödning och relaxering av inteck-
ning samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförliga 
åtgärder  

 Ekonomichef 

E  Ekonomi  

E 1.1  Upphandling  

E 1.2  Besluta om sektorsövergipande upphandlingar enl vilka kom-
munens sektorer genom avrop kan göra inköp, s k ramavtal. 

 Ekonomichef 

E 1.3  Inköp anskaffningsbeslut av material och varor  

Besluta om inköp av materiel, varor och tjänster inom veder-
börande verksamhetsområde och inom ramen för gällande 
budget, men utanför gällande ramavtal eller separat avtal, till 
ett belopp uppgående till 

a) Högst 50 000 kronor 
 

b) Mellan 50 000 kronor och det maximala belopp för di-
rektupphandling som anges i gällande lag om offentlig 
upphandling  

 
c) Över det maximala belopp för direktupphandling som 

anges i gällande lag om offentlig upphandling. 

  

 

 

 

 

a) Kommun-
chef/sektorchef 

b) Respektive ut-
skott 

c) Kommunstyrel-
sen

1
 

                                                 
1 Medtaget i informativt syfte 
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Behörig befattningshavares inköp av materiel, varor och tjäns-
ter inom vederbörandes verksamhetsområde, inom ramen för 
gällande budget och i enlighet med giltigt ramavtal eller sepa-
rat avtal betraktas som verkställighet. Detsamma gäller för 
behörig befattningshavares inköp under angivna minimibe-
lopp. 

E 1.4  Anskaffningsbeslut av Byggnads, reparations- och un-
derhållsarbeten inom budget/anskaffningsbeslut 

a) till ett värde av högst 200 000 kr 
 
 
 
 

b) till ett värde av högst 500 000 kr 

  

a) Fastighetsingen-
jör/ Gatuingenjör/ 
Arbetsledare fas-
tighetsskötsel/ 
Fastighetsansva-
rig 

b) Sektorschef 

E 1.5  Anskaffningsbeslut av Byggnads, reparations- och un-
derhållsarbeten inom budget /anskaffningsbeslut 

a) till ett värde av högst 200 000 kr 

 

 

 

b) till ett värde av högst 500 000 kr 

  

a) Fastighetsingen-
jör/ Gatuingenjör/ 
Arbetsledare fas-
tighetsskötsel/ 
Fastighetsansva-
rig 

b) Sektorschef 

E 2  Beslut om försäljning av utrangerad materiel    

E 2.1  för ett belopp uppgående till; 

a) Högst 50 000 kr 
b) Mellan 50 001 kr och 100 000 kr 
c) Mellan 100 001 kr och 300 000 kr 
d) 300 001 kr och däröver 

  

a) Sektorchef 

b) Kommunchef 

c) Respektive ut-
skott 

d) Kommunstyrel-
sen

2
 

E 3  Lån    

E 3.1  Lånebeslut inom ramen för kommunfullmäktiges beslutade 
lånetak och likviditetsmål  

 Ekonomichef 

E 3.2  Beslut att avstå från ekonomiska anspråk på utestående ford-
ringar,  

a) upp till ett belopp av 15 000 kr per kund 
b) på belopp mellan 15 001 kr och 25 000 kr per kund 
c) över 25 001 kr per kund 

 

  

a) Ekonomichef  

b) Respektive ut-
skott 

c) Kommunstyrel-
sen

3
 

E 3.3  Bevilja anstånd med betalning av fordringar upp till två måna-
der från förfallodag,  

a) högst 7 500 kr 
b) högst 25 000 kr 
c) mer än 25 001 kr 

  

a) Ekonomiassi-
stent/AssGVA 

b) Ekonomichef 

c) Respektive ut-
skott 

E 3.4  Bevilja avbetalningsplan 

a) på belopp om högst 30 000 kr 
b) på belopp mellan 30 001 kr och 50 000 kr  

  

a) Ekonomichef 

b) Arbetsutskott 

E 4  Medelsförvaltning   

                                                 
2 Medtaget i informativt syfte 
3 Medtaget i informativt syfte 
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E 4.1  Placering av likvida medel och donationsmedel inom ramen 
för kommunens riktlinjer för medelsförvaltning, placeringspo-
licy och fondernas stadgar etc. 

11 kap 2 § 
KL 

Ekonomichef 

E 5  Övriga ekonomiska ärenden   

E 5.1  Beslut att bevilja handkassa   Ekonomichef  

E 5.2  Beslut i fråga om att ansöka om statsbidrag som inte innebär 
kommunal medfinansiering 
(om kommunal medfinansiering krävs som är större än det 
bidrag som erhålls så ska ärendet beredas av kommunstyrel-
sen inför kommunfullmäktiges beslut om tilläggsanslag)  

 Respektive utskott 
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KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONER INOM ARBETSUTSKOTTETS OMRÅDE 

 
 

P 1  Övergripande   

P 1.1  Ingå för kommunen bindande kollektivavtal  Arbetsutskott 

P 1.2  Fråga om bisysslor är förenliga med anställning i 
kommunen. 

8§ 1 mom AB  
(Samråd med sektor-
chef) 

Personalchef  
Verksamhetsansvarig 
chef 

P 2  Anställning, sysselsättningsgrad och lönetillägg 

P 2.1  Beslut om anställning  

a) Kommunchef 
b) Sektorchef 
c) Ekonomichef, Personalchef, IT-

samordnare (-chef) 
d) Verksamhetschef eller motsvarande 
e) Övrig personal 

 

 

  

 

a) Kommunstyrelsen
4 
 

b) Kommunchef 
c) Kommunchef 
d) Kommun-/Sektorchef 
e) Ansvarig chef 

P 2.2  Ändring av tjänst/sysselsättningsgrad  Ansvarig chef 

P 2.3  Tidsbegränsat lönetillägg för särskilda arbetsupp-
gifter 

 Ansvarig chef 

P 3  Anställningens upphörande 

P 3.1  Medgivande av förkortad uppsägningstid för: 

a) Kommunchef 
b) Sektorchef 
c) Ekonomichef, Personalchef, IT-samordnare 

(-chef) 
d) Verksamhetschef eller motsvarande 
e) Övrig personal 

  

a) Arbetsutskott 
b) Kommunchef 
c) Kommunchef 
d) Sektorchef 
e) Ansvarig chef 

P 3.2  Medgivande att kvarstå i anställning efter uppnådd 
pensionsålder 

a) Kommunchef 
b) Sektorchef 
c) Ekonomichef, Personalchef, IT-

samordnare (-chef) 
d) Verksamhetschef eller motsvarande 
e) Övrig personal 

  
 

a) Arbetsutskott 
b) Kommunchef 
c) Kommunchef 
d) Sektorchef 
e) Ansvarig chef 

P 3.3  Uppsägning och avsked 

a) Kommunchef 
b) Sektorchef 
c) Ekonomichef, Personalchef, IT-

samordnare (-chef) 
d) Verksamhetschef eller motsvarande 
e) Övrig personal 

7§ LAS 
18§ LAS 

 

a) Kommunstyrelsen
5
 

b) Kommunchef 
c) Kommunchef 
d) Sektorchef 
e) Ansvarig chef 

P 4  Ledigheter och ersättning för studier 

P 4.1  Ledighet för fackliga uppdrag: 

a) med lön, alla anställda 
b) utan lön 

6-7§§ FML  

a) Ansvarig chef  
(Innan beslut fattas 
ska samråd ske 
med personalchef) 

b) Ansvarig chef 

P 4.2  Ledighet för offentliga uppdrag, enskilda angelä-
genheter, semester m m för: 

a) Kommunchef 

 

 

 
 
 

                                                 
4 Medtaget i informativt syfte 
5 Medtaget i informativt syfte 
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b) Sektorchef 
c) Personalchef, Ekonomichef, IT-

samordnare 
d) Verksamhetschef eller motsvarande 
e) Övrig personal 

 

 

 

a) KS ordförande 
b) Kommunchef 
c) Kommunchef 
d) Sektorchef 
e) Ansvarig chef 

P 4.3  Ersättning vid studier för 

a) Kommunchef 
b) Sektorchef 
c) Personalchef, Ekonomichef, IT-

samordnare 
d) Verksamhetschef eller motsvarande 
e) Övrig personal 

  
a) KS ordförande 
b) Kommunchef 
c) Kommunchef 
d) Sektorchef 
e) Ansvarig chef 

P 5  Avstängning, disciplinpåföljd och omplacering 

P 5.1  Avstängning - tillfälligt försättande ur tjänstgöring, 
ev med bibehållande av viss del av lönen 

a) Kommunchef 
b) Sektorchef 
c) Personalchef, Ekonomichef, IT-samordnare 
d) Verksamhetschef eller motsvarande 
e) Övrig personal 

10§ 1 mom AB 

10§ 2-6 mom AB 

 

 

 

 

 

 

 

a) Arbetsutskott 
b) Kommunchef 
c) Kommunchef 
d) Sektorchef 
e) Ansvarig chef  

(Innan beslut fattas 
ska samråd ske 
med personalchef) 

P 5.2  Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning samt 
löneavdrag 

a) Kommunchef 
b) Sektorchef 
c) Personalchef, Ekonomichef, IT-samordnare 
d) Verksamhetschef eller motsvarande 
e) Övrig personal 

10§ 3 mom 3 st AB 

11§ 1 mom AB 

 

a) Arbetsutskott 
b) Kommunchef 
c) Kommunchef 
d) Sektorchef 
e) Ansvarig chef  

(Innan beslut fattas 
ska samråd ske 
med personalchef) 

P 5.3  Omplacering - förflyttning eller vikariatsbeordrande 
till annan verksamhet 

a) Kommunchef 
b) Sektorchef 
c) Personalchef, Ekonomichef, IT-samordnare 
d) Övrig personal 

6 § AB 

 

 

 

a) Arbetsutskott 
b) Kommunchef 
c) Kommunchef 
d) Ansvarig chef  

(Innan beslut fattas 
ska samråd ske 
med personalchef) 

P 6  Lönesättning och pensionsförmåner 

P 6.1  Lönesättning vid nyanställning och anställnings-
villkor samt lönerevision 

a) Kommunchef 
b) Sektorchef 
c) Personalchef, Ekonomichef, IT-samordnare 
d) Verksamhetschef eller motsvarande 
e) Övrig personal 

AB  

 

a) Arbetsutskott 
b) Kommunchef 
c) Kommunchef 
d) Sektorchef 
e) Ansvarig chef 

P 7  Lag och avtalsfrågor 

P 7.1  Reglering av frågor rörande förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetsta-
gare genom lag eller kollektivavtal med bindande 
verkan för kommunen  

 Arbetsutskott 

P 7.2  Beslut om uppsägning av enskild anställd på 
grund av arbetsbrist 

LAS 

 

Kommun-
chef/Sektorchef 

P 7.3  Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande  Arbetsutskott 
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lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 
11-12 §§ och 38 § lagen (1976:580) om medbe-
stämmande i arbetslivet (MBL) 

P 7.4  Förhandlingar enligt 11-12, 14 §§ och 38 § MBL 11-12§§, 14§ och 38 § 
MBL 

Kommun-
chef/Personalchef/Sekt
orchef 

P 7.5  Beslut i frågor som rör samverkan 

a) Kommunchef 
b) Sektorchef 
c) Ekonomichef, Personalchef, IT-

samordnare (-chef) 
d) Verksamhetschef eller motsvarande 
e) Övrig personal 

11, 19 och 38 §§ MBL 

 

 

a) Kommunstyrelsen
6 
 

b) Arbetsutskott 
c) Kommunchef 
d) Kommun-

/Sektorchef 
e) Ansvarig chef 

P 7.6  Beslut om stridsåtgärd   Arbetsutskottet 

P 7.7  Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av la-
gar, avtal och andra bestämmelser rörande förhål-
landet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare  

  Arbetsutskottet 

P 8  Arbetstider   

P 8.1  Öppettider för kommunalkontor   Arbetsutskott 

P 8.2  Avsteg från öppettider   KS ordförande 

P 9  Kurser och konferenser   

P 9.1  Kurs/konferens för förtroendevalda  KS ordförande 

P 9.2  Kurs/konferens för kommunchef som varar mer än 
tre (3) arbetsdagar  

 KS ordförande 

P 9.3  Kurs/konferens för sektorchef som varar mer än 
tre (3) arbetsdagar  

 Kommunchef 

P 9.4  Kurs/konferens övrig personal   Ansvarig chef 

P 10  Kungörelse av anställning och anställnings-
stopp 

  

P 10.1  Med bindande verkan besluta om anställnings-
stopp för grupper av anställda inom hela kommu-
nen 

 Arbetsutskott 
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KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONER INOM SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTETS OMRÅDE 

 
 

B  PLAN OCH BYGGLAGEN MM 

 

 

B 1  Allmänt  

B 1.1  Avvisning av ansökan eller anmälan när föreläggande 
om komplettering inte åtlytts 

9 kap 22 § 2 st 
PBL 
6 kap 10 § 2 st 
PBF 

Byggnadsinspektör  
 

B 1.2  Beslut om förlängning av handläggningstiden i ärende 
om lov eller förhandsbesked  

9 kap 27 § 1 st 
PBL 

Sektorschef 

B 1.3  Begäran om att en ansökan om lov, förhandsbesked 
eller anmälan och andra sådana handlingar som avses i 
9 kap 21 § PBL ska vara utförda så att de är lämpliga 
för arkivering 

6 kap 9 § PBF Byggnadsinspektör  

B 2  Planbesked och planeringsbesked  

B 2.1  Beslut i ärenden om planbesked, när beslutet är fören-
ligt med gällande översiktsplan 

5 kap 2 § PBL Utskottet 

B 2.2  Beslut om överenskommelse med sökanden att plan-
besked får lämnas senare än inom fyra månader från 
begäran om sådant besked 

5 kap 4 § PBL Byggnadsinspektör  

B 2.3  Begäran om planeringsbesked 5 kap 10 a § 
PBL 

Byggnadsinspektör  

B 3  Bygglov, rivningslov och marklov mm  

B 3.1  Beslut om prövning av åtgärd som inte kräver lov 9 kap 14 § 
PBL 

Byggnadsinspektör  

B 3.2  Beslut om villkorsbesked    

 

9 kap 19 § 
PBL 

Byggnadsinspektör  

B 3.3  Beslut om anståndsförklaring 9 kap 28 § 
PBL 

Byggnadsinspektör  

B 3.4  Beslut om tidsbegränsat bygglov, inklusive förlängning 
av tidsbegränsat bygglov  

9 kap 33 § 
PBL 

9 kap 33 a § 
PBL 

Byggnadsinspektör  

B 3.5  Beslut om att avslå en ansökan om lov eller ge negativt 
förhandsbesked i de fall det är uppenbart att åtgärden 
eller åtgärderna som avses inte kan medges 

9 kap 17, 30, 
31, 33–33 a 
34, 35 §§ PBL 

Byggnadsinspektör 

B 3.6  Beslut om att ett beslut om bygglov, rivningslov eller 
marklov får verkställas tidigare än fyra veckor efter att 
beslutet kungjorts enligt 9 kap 41 a § PBL om ett vä-
sentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det 

9 kap 42 a § 2 
st PBL 

Byggnadsinspektör 

B 4  Bygg-, mark- och rivningslov för åtgärder inom och utom detaljplanelagt område 

B 4.1  Beslut i fråga om bygglov med lokaliseringsprövning 
utom detaljplan  

9 kap 30, 31 § 
PBL 

Utskottet 

B 4.2  Beslut i fråga om bygglov för: 
a) nybyggnad utom detaljplan 
b) ny- och tillbyggnad av flerfamiljshus och skola 
c) nybyggnad och väsentlig ändring av bygglovsplik-

tiga anläggningar enl PBF, t e x nöjespark, sportan-
läggning, småbåtshamn, skjutbanor 

d) master och torn, solpaneler, begravningsplatser 

9 kap 30, 31 § 
PBL 

Utskottet 

B 4.3  Beslut om bygglov för:  

a) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför om-
råde med detaljplan, inom ramen för de villkor som 

9 kap 30, 31 § 
PBL 

Byggnadsinspektör  
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bestämts i bindande förhandsbesked eller områ-
desbestämmelser eller inom en ianspråktagen 
tomtplats 

b) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus inom om-
råde med detaljplan 

c) Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för 
handel, kontor, hantverk eller industri 

d) Nybyggnad eller tillbyggnad utom detaljplan för 
handel, kontor, hantverk eller industri 

e) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus 
f) Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad 
g) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, avloppspumpstation 

eller därmed jämförliga byggnader  
h) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis 

för väsentligen annat ändamål inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser  

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

j) Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial 
eller andra åtgärder som avsevärt påverkar bygg-
nadens yttre utseende  

k) Ärende om att i område av värdefull miljö under-
hålla ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde 
som avses i 8 kap 13§ PBL i den utsträckning som 
framgår av detaljplan eller områdesbestämmelser 

l) Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidi-
gare medgiven bruttoarea eller medgiven avvikelse 
från detaljplan eller områdesbestämmelser 

m) Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller 
materialgårdar (p.2) fasta cisterner (p.4) murar och 
plank (p.7) parkeringsplatser utomhus (p.8) samt 
transformatorstationer (p.10) 

n) Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller 
ljusanordningar 

B 4.4  Beslut i fråga om bygglov eller marklov med liten avvi-
kelse från detaljplan, fastighetsplan eller områdesbe-
stämmelser  

9 kap 30-35 §§ 
PBL 

Byggnadsinspektör 

B 4.5  Beslut om rivningslov som inte avser en byggnad eller 
en byggnadsdel som bör bevaras på grund av byggna-
dens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga eller konstnärliga värde 

9 kap 34 § 
PBL 

Byggnadsinspektör  

B 4.6  Beslut i fråga om marklov inom ramen för föreskrifterna 
i 9 kap 35 § PBL 

9 kap 35 § 
PBL 

Byggnadsinspektör  

B 5  Genomförandet av mark-, bygg- och rivningsåtgärder 

B 5.1  Beslut att ett byggnadsverk får tas i bruk, trots att slut-
besked inte har getts 

10 kap 4 § PBL Byggnadsinspektör  

B 5.2  Beslut att a) utse ny kontrollansvarig om en kontrollan-
svarig har lämnat sitt uppdrag samt b) att en annan 
funktionskontrollant ska utses samt c) att entlediga kon-
trollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 10 kap 11 
och 11 kap 35 §§ PBL och att, efter förslag av byggher-
ren, besluta om en ny kontrollansvarig  

10 kap 13 § 
PBL 

11 kap 34 § 
11 kap 35 § 
PBL 

Byggnadsinspektör 

B 5.3  Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon 
kontrollplan 

10 kap 18 § 2 
st PBL 

Byggnadsinspektör  

B 5.4  Beslut om föreläggande för byggherren att ge in de 
ytterligare handlingar som behövs för nämndens pröv-
ning i frågan om startbesked 

10 kap 22 § 1 
st 2 PBL 

Byggnadsinspektör 

B 5.5  Beslut om startbesked  10 kap 23 § 
PBL 

Byggnadsinspektör  
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B 5.6  Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller riv-
ningsåtgärderna eller för kontrollen 

10 kap 29 § 
PBL 

Byggnadsinspektör  

B 5.7  Beslut om slutbesked 10 kap 34 § 
PBL 

Byggnadsinspektör  

B 5.8  Beslut om interimistiskt slutbesked 10 kap 36 § 
PBL 

Byggnadsinspektör  

B 5.9  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 för-
rän vid en viss senare tidpunkt 

3 kap 21 § 
PBF 

 

Byggnadsinspektör 

B 5.10  Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna i 
Boverkets byggregler om det finns särskilda skäl och 
byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt till-
fredsställande och det inte finns någon avsevärd olä-
genhet från annan synpunkt 

BBR 1:21 Bo-
verkets bygg-
regler, BFS 
2011:6, om-
tryck 2014:3 

Byggnadsinspektör 

B 5.11  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 

BFS 2015:6, 
EKS 10, 3 § 
Boverkets fö-
reskrifter 
2011:10, om-
tryck 2015:6 

Byggnadsinspektör  

B 6  Ärenden avseende hissar och andra motordrivna anordningar samt funktionskontroll av 
ventilationssystem 

B 6.1  Beslut om längre besiktningsintervall  3 kap 16 § 
BFS 2018:2 

Byggnadsinspektör  

B 6.2  Beslut om anstånd med kontroll BFS 2018:2 Byggnadsinspektör  

B 6.3  Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt för 
funktionskontroll av ventilationssystem 

4 §  
BFS 2017:10 

Byggnadsinspektör  

B 7  Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder 

B 7.1   Beslut om föreläggande för den som äger eller annars 
ansvarar för hiss eller annan motordriven anordning i 
byggnadsverk att se till att anordningen kontrolleras 
(särskild besiktning) 

8 kap 6 § PBF Byggnadsinspektör 

B 7.2  Beslut att det ska planteras på tomten och att befintlig 
växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att 
uppfylla kraven i 8 kap 15 § första stycket PBL 

8 kap 15 § 3 
stycket PBL 

Utskottet 

B 7.3  Avge skriftligt ingripandebesked inom ramen för före-
skrifterna 11 kap 7 § PBL 

11 kap 7 § PBL Byggnadsinspektör  

B 7.4  Besluta att begära biträde av Polismyndigheten för till-
träde enligt 11 kap 8 § PBL 

11 kap 9 § PBL Sektorschef 

B 7.5  Beslut om lovföreläggande, dock utan vite 11 kap 17 § 
PBL 

Byggnadsinspektör  

B 7.6  Besluta om föreläggande om underhållsutredning, dock 
utan vite 

11 kap 18 § 
PBL 

Byggnadsinspektör  

B 7.7  Beslut om åtgärdsföreläggande, dock utan vite
  

11 kap 19 § 
PBL 

Utskottet 

B 7.8  Beslut om rättelseföreläggande, även föreläggande 
som förenas med förbud mot att åter utföra bygglovs-
pliktig åtgärd, dock utan vite 

11 kap 20, 32 
a §§ PBL 

Utskottet 

B 7.9  Beslut om rivningsföreläggande, dock utan vite 11 kap 21 § 
PBL 

Utskottet 

B 7.10  Beslut om föreläggande för ökad trafiksäkerhet, dock 
utan vite 

11 kap 22, 23 
§§ PBL 

Utskottet 

B 7.11  Beslut om föreläggande om anordnande av stängsel 
kring industrianläggning som inte länge används, dock 

11 kap 24 § 
PBL 

Utskottet 
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utan vite 

B 7.12  Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd 

 

11 kap 30, 31, 
32, 37 §§ PBL 
12 kap 6 § 2 
PBL 

Byggnadsinspektör 

B 7.13  Beslut om förbud mot användning av hela eller delar av 
ett byggnadsverk, inkl. hissar och andra motordrivna 
anordningar, dock utan vite i andra fall än vad avser 
förbud som meddelas med stöd av att hela eller delar 
av byggnadsverket som avses med förbudet har brister 
som kan äventyra säkerheten för som uppehåller sig i 
eller i närheten av byggnadsverket (11 kap 33 § 1 PBL). 
  

11 kap 33, 37 
§§ PBL 
12 kap 6 § 2 
PBL 

Byggnadsinspektör  
 

B 7.14  Beslut om ansökan om utdömande av vite 11 kap 37 § 3 
st PBL 

Utskottet 

B 7.15  Besluta om ansökan om handräckning för tillträde eller 
för genomförande av en åtgärd som avses med ett före-
läggande som meddelats med stöd av 11 kap 19–25 §§ 
PBL 

11 kap 39 § 
PBL 

Sektorschef 

B 8  Avgifter i ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter 

B 8.1  Uttag av avgift i enlighet med kommunens taxa för 
ärenden enligt PBL, även uttag av avgift i förskott
  

  

12 kap 8, 9, 11 
§ PBL 

 

Byggnadsinspektör  
Ersättare: Administra-
tör/Handläggare Sam-
hällsbyggnadskontoret 

B 9  Lagen om färdigställandeskydd 

B 9.1  Prövning av behov och beslut i frågan om färdigställan-
deskydd behövs eller inte för vissa åtgärder som anges 
i lagen 

3 § Lag 
(2014:227) 

Byggnadsinspektör  

B 10  Fastighetsbildningslagen, FBL 

B 10.1  Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmä-
terimyndigheten med rätt att anföra att frågan om för-
handsbesked eller bygglov bör avgöras innan fastig-
hetsbildning sker  

4 kap 25 § FBL Byggnadsinspektör  

B 10.2  Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för 
att mark och vatten ska kunna användas på ett ända-
målsenligt sätt 

5 kap 3 § 3 st 
FBL 

Utskottets ordf Ersät-
tare: vice ordförande 

B 10.3  Beslut om att ansöka om fastighetsbestämning  14 kap 1 a § 1 
st 4–7 FBL 

Utskottets ordf Ersät-
tare: vice ordförande 

B 10.4  Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsut-
märkning 

15 kap 11 § 
FBL 

Utskottets ordf Ersät-
tare: vice ordförande 

B 11  ANLÄGGNINGSLAGEN (1973:1149) 

B 11.1  Besluta att begära förrättning 18 § 1 st 3  Utskottets ordf Ersät-
tare: vice ordförande 

B 11.2  Företräda kommunstyrelsen vid samråd med lantmäte-
rimyndigheten med rätt att anföra att frågan om för-
handsbesked eller bygglov bör avgöras innan gemen-
samhetsanläggning inrättas 

21 §  Byggnadsinspektör  

B 11.3  Godkänna beslut eller åtgärd 30 §  Utskottets ordf Ersät-
tare: vice ordförande 

B 12  LEDNINGSRÄTTSLAGEN, LL  

B 12.1  Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmä-
terimyndigheten med rätt att anföra att frågan om för-
handsbesked eller bygglov bör avgöras innan upplå-
telse av ledningsrätt sker  

19 § LL Byggnadsinspektör  

B 12.2  Godkänna beslut eller åtgärd 28 § LL Utskottets ordf Ersät-
tare: vice ordförande 
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B 13  TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276) 

B 13.1  Beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter avseende; 

 förbud mot trafik med fordon 

 förbud att parkera fordon 

avstängning av gata för vägarbeten m m 

10 kap 1 §   Byggnadsinspektör  

 

B 13.2  Beslut om undantag från bestämmelserna om; 

 högsta tillåtna vikt 

 största tillåtna bredd 

 största tillåtna längd 

13 kap 3 § 4 
kap 12, 15, 17 
§§  

Byggnadsinspektör  

 

B 13.3  Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 13 kap 8 §  Tillväxtchef 

B 14  LAGEN OM LÄGENHETSREGISTER (SFS 2006:378) 

B 14.1  Beslut om att fastställa belägenhetsadress 10 § Administra-
tör/Handläggare 
på samhällsbygg-
nadskontoret 

B 14.2  Beslut om att fastställa lägenhetsnummer 11 § Administra-
tör/Handläggare på 
samhällsbyggnads-
kontoret 

B 15  LAGEN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG (2018:222) 

B 15.1  Beslut om bostadsanpassningsbidrag upp till 200 000 kr 
i varje enskilt ärende 

17 § Administra-
tör/Handläggare 
Samhällsbyggnads-
kontoret 

B 15.2  Beslut om bostadsanpassningsbidrag över 200 000 kr i 
varje enskilt ärende 

17 § Utskottet 

B 15.3  Beslut om avslag på ansökan 17 § Administra-
tör/Handläggare 
Samhällsbyggnads-
kontoret 

B 15.4  Återbetalning 21 § Administra-
tör/Handläggare 
Samhällsbyggnads-
kontoret 

M  MILJÖ 

 

M 1  Vissa övriga ärenden 

M 1.1  Ansöka hos mark- och miljödomstol respektive förvalt-
ningsrätt om utdömande av vite 

21 kap 1 § 3 st 
8 MB 
6 § viteslagen 

Sektorschef 

M 1.2  Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande bidrag 
för åtgärder och andra åtgärder i bostäder  

 Miljöinspektör 

M 1.3  Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd för 
att inrätta hem för vård och boende som drivs av en 
enskild eller sammanslutning 

 Miljöinspektör 

M 1.4  Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna 
sammankomster, offentliga tillställningar, bullrande 
verksamheter och liknande verksamheter 

 Miljöinspektör 

M 1.5  Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd till 
hotell- och pensionatsrörelse  

 Miljöinspektör 

M 1.6  Besluta i tillsynsärenden om miljöfarlig verksamhet i 
övrigt   

 

MB och före-
skrifter medde-
lade med stöd 
av MB 

Miljöinspektör 

M 1.7  Besluta i andra tillsynsärenden än ovanstående om MB och före- Miljöinspektör 
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hälsoskyddet   skrifter medde-
lade med stöd 
av MB 

M 2  Allmänna hänsynsregler m.m, 2 kap 

M 2.1  Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de 
allmänna hänsynsreglerna 

2 kap 2-9 §§, 
26 kap MB 

Miljöinspektör 

M 3  Miljöbedömningar, 6 kap  

 3.1  Avge yttrande i fråga om samråd om betydande miljö-
påverkan i planer och program samt i fråga om samråd 
om avgränsning av miljöbedömning  

6 kap 6, 9, §§ 
MB 

Miljöinspektör 

 3.2  Avge yttrande i fråga om betydande miljöpåverkan och 
om miljökonsekvensbeskrivning ens innehåll och ut-
formning (undersökningssamråd) för verksamheter och 
åtgärder  

6 kap 24. 2 p § 
MB 

Miljöinspektör 

M 4  Skydd av områden, 7 kap 

M 4.1  Besluta i ärenden om tillstånd enligt föreskrifter i vatten-
skyddsföreskrifter som kommunen har meddelat eller 
om dispens från sådana vattenskyddsföreskrifter, om 
det finns särskilda skäl för det 

7 kap 22 § 1, 2 
st MB 

Miljöinspektör 

M 4.2  Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) från vat-
tenskyddsföreskrifter som länsstyrelsen har meddelat i 
den mån länsstyrelsen överlåtit sådan beslutanderätt på 
nämnden 

7 kap 22 § 3 st 
1 meningen 
MB 

Miljöinspektör 

M 4.3  Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom vatten-
skyddsområde som länsstyrelsen överlåtit på kommu-
nen   

7 kap 22 § 3 st 
2 meningen 
MB 

Miljöinspektör 

M 4.4  Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur- 
eller växtart över vilka kommunen har tillsyn enligt 7 kap 
miljöbalken 

2 kap 9 § MTF 

 

Miljöinspektör 

M 5  Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 

M 5.1  Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och miljödom-
stol vid prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet 

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

Utskottet 

M 5.2  Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet ska 
gälla även om det överklagas 

19 kap 5 § MB 
22 kap 28 § 
MB 

Miljöinspektör 

M 5.3  Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende 
angående mindre ändring av tillståndspliktig verksam-
het 

22 och 26 §§ 
FMH 

Miljöinspektör 

M 5.4  Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanord-
ning med ansluten vattentoalett 

13 § 1 st 1 
FMH 

Miljöinspektör 

M 5.5  Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till 
befintlig avloppsanordning 

13 § 1 st 2 
FMH 

Miljöinspektör 

M 5.6  Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan av-
loppsanordning än som kräver tillstånd 

13 § 2 st FMH Miljöinspektör 

M 5.7  Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådana 
avloppsanordningar som avses i 13 § FMH 

14 § FMH Miljöinspektör 

M 5.8  Besluta i ärende om anmälan för att inrätta en värme-
pumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvat-
ten eller grundvatten 

17 § 1 st 1 
meningen FMH 

 

Miljöinspektör 

M 5.9  Besluta i ärende om tillstånd till värmepumpsanläggning 
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvat-
ten där tillstånd krävs enligt kommunens lokala före-
skrifter 

17 § 1 st 2 
meningen FMH 
3 § LH-ROB 

Miljöinspektör 

M 5.10  Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller an- 37 § FMH Miljöinspektör 
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nan upplagsplats för djurspillning inom område med 
detaljplan 

M 5.11  Besluta i ärende om anmälan om att driva eller arran-
gera viss verksamhet enligt 38 § FMH 

38 § FMH 

 

Miljöinspektör 

M 5.12  Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom 
område med detaljplan  

39 § FMH 
1 § LH-ROB 

Miljöinspektör 

M 5.13  Besluta i tillstånds- eller dispensärenden enligt vad som 
gäller enligt kommunens lokala föreskrifter för att 
skydda människors hälsa och miljön 

LH-ROB Miljöinspektör 

M 5.14  Besluta i ärende om anmälan eller ändring av Miljöfarlig 
verksamhet, s.k. C- verksamheter  

1 kap 10 § och 
11 § 2 p Miljö-
prövningsför-
ordning 
(2013:251) 

Miljöinspektör 

M 6  Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap  

M 6.1  Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av för-
oreningsskada 

2 kap 31 § 
MTF 

Miljöinspektör 

M 6.2  Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av all-
varlig miljöskada 

2 kap 31 § 
MTF 
10 kap 14 § 
MB 18–21 §§ 
FAM 

Miljöinspektör 

M 6.3  Besluta i anmälningsärende om avhjälpande åtgärd 
med anledning av en föroreningsskada, när åtgärden 
kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av 
föroreningarna 

28 § Förord-
ning 
(1998:899) om 
miljöfarlig 
verksamhet  

Miljöinspektör 

M 7  Vattenverksamhet, 11 kap  

M 7.1  Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av vat-
tenverksamhet eller till länsstyrelse eller mark- och mil-
jödomstol i ärende om tillstånd för markavvattning 

11 kap 13 § 
MB 
22 § FVV 

Miljöinspektör 

M 8  Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap 

M 8.1  Besluta avge yttrande i ärende om anmälan för samråd 
enligt 12 kap 6 § MB 

12 kap 6 § MB 

 

Miljöinspektör 

M 9  Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap 

M 9.1  Besluta avge yttrande i ärende om dispens från förbud 
att sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel 
över skogsmark 

14 kap 9 § 3 st 
MB 

Miljöinspektör 

M 9.2  Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig spridning 
av bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde 
eller i tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till förskolor 
och skolor eller allmänna lekplatser samt vid plane-
rings- och anläggningsarbeten  

2 kap  
40 § SFS 
2014:425  

 

Miljöinspektör 

M 9.3  Besluta i ärende om anmälan om spridning av bekämp-
ningsmedel på banvall, idrottsanläggning, och områden 
större än 1000 m2 där allmänheten får färdas fritt med 
undantag för åkermark  

41 § SFS 
2014:425  

 

Miljöinspektör 

M 9.4  Besluta i ärende om undantag från informationsplikten 
för den som avser att sprida bekämpningsmedel på 
områden där allmänheten får färdas fritt.  

45 § SFS 
2014:425  

Miljöinspektör 

M 9.5  Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening 
vid hantering av brandfarliga vätskor 

NFS 2017:5 Miljöinspektör 

M 9.6  Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anlägg-
ningar som innehåller fluorerade växthusgaser  

SFS 
2016:1128 

Miljöinspektör 

M 9.7  Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att av-
lägsna PCB-produkter i byggnader och anläggningar 

18 § SFS 
2007:19  

Miljöinspektör 
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M 9.8  Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter och 
biotekniska organismer i övrigt där nämnden ansvarar 
för tillsynen 

2 kap 19 § 5-9, 
2 kap 31 § 5-6, 
2 kap 32-33 §§ 
MTF 

Miljöinspektör 

M 10  Avfall, 15 kap 

M 10.1  Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv kompo-
stera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa avfall 

15 kap 18 § 
MB 

Miljöinspektör 

M 10.2  Besluta i ärende om anmälan om kompostering eller 
annan återvinning/annat bortskaffande av annat hus-
hållsavfall än trädgårdsavfall 

45 § AF Miljöinspektör 

M 10.3  Besluta i ärende om tillstånd till eget omhändertagande 
av latrin  

34 § FA-ROB  Miljöinspektör 

M 10.4  Besluta i ärende om tillstånd till eget omhändertagande 
av slam  

36 § FA-ROB  Miljöinspektör 

M 10.5  Besluta om undantag från renhållningsordningens före-
skrifter om synnerliga skäl föreligger  

FA-ROB Miljöinspektör 

M 11  Tillstånds giltighet, omprövning m.m., 24 kap 

M 11.1  Besluta att på ansökan av tillståndshavare upphäva 
eller ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut 
   

24 kap 8 § MB  Miljöinspektör 

M 12  Tillsyn, 26 kap  
Vitesförelägganden som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för kommunstyrelsen 

M 12.1  Besluta i ärende gällande förelägganden eller förbud 
utan vite i ärenden som nämnden ansvarar för 

26 kap 9 § MB 

 

Miljöinspektör 

M 12.2  Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättsha-
vare att lämna uppgift om ny ägares eller nyttjande-
rättshavares namn och adress 

26 kap 13 § 
MB 

 

Miljöinspektör 

M 12.3  Besluta att förena föreläggande eller förbud med (fast) 
vite om högst 15 000 kr för respektive adressat i varje 
enskilt ärende  

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

Miljöinspektör 

M 12.4  Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) 
vite över 15 000 kr men högst 25 000 kr för respektive 
adressat i varje enskilt ärende 

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

Sektorschef 

M 12.5  Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) 
vite över 25 000 kr för respektive adressat i varje enskilt 
ärende 

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

Utskottet 

M 12.6  Besluta att förena föreläggande eller förbud med (lö-
pande) vite om högst 15 000 kr per överträdelse eller 
med 15 000 kr per månad som föreläggandet eller för-
budet inte åtlyds 

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

Miljöinspektör 

M 12.7  Besluta att förena föreläggande eller förbud med (lö-
pande) vite över 15 000 kr men högst 25 000 kr per 
överträdelse eller med 15 000 kr men högst 25 000 kr 
per månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds  

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

Sektorschef 

M 12.8  Besluta att förena föreläggande eller förbud med (lö-
pande) vite över 25 000 kr per överträdelse eller 25 000 
kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte 
åtlyds 

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

Utskottet 

M 12.9  Besluta att sända föreläggande eller förbud, som med-
delats mot någon i egenskap av ägare m.m. till inskriv-
ningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret 

26 kap 15 § 
MB 

 

Miljöinspektör 
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M 12.10  Besluta att begära att den som bedriver verksamhet 
som kan befaras medföra olägenhet för människors 
hälsa eller påverka miljön ska lämna förslag till kontroll-
program eller förbättrande åtgärder 

26 kap 19 § 3 
st MB 

 

Miljöinspektör 

M 12.11  Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller 
vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen 

26 kap 21 § 
MB 

 

Miljöinspektör 

M 12.12  Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller 
vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder 
eller allmänt ändamål, att utföra sådana undersökningar 
av verksamheten och dess verkningar som behövs för 
tillsynen 

26 kap 22 § 
MB 

 

Miljöinspektör 

M 12.13  Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet 
och dess verksamhet i stället ska utföras av någon an-
nan och utse någon att göra sådan undersökning, om 
kostnaden för undersökningen understiger 20 000 kro-
nor 

26 kap 22 § 1 
st MB 

 

Miljöinspektör 

M 12.14  Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet 
och dess verksamhet i stället ska utföras av någon an-
nan och utse någon att göra sådan undersökning, om 
kostnaden för undersökningen är 20 000 kronor eller 
mer 

26 kap 22 § 1 
st MB 

 

Utskottet 

M 12.15  Besluta om att förena beslut om undersökning med 
förbud att överlåta berörd fastighet eller egendom till 
dess undersökningen är slutförd 

26 kap 22 § 3 
st MB 

 

Sektorschef 

M 12.16  Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla omedel-
bart även om det överklagas  

26 kap 26 § 
MB 

Miljöinspektör 

M 13  Avgifter, 27 kap 

M 13.1  Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn en-
ligt kommunens taxa om avgifter inom miljöbalkens 
tillämpningsområde  

27 kap 1 § MB 
Kommunens 
taxa 

Miljöinspektör  

 

M 13.2  Besluta om nedsättning av avgift eller efterskänkande 
av avgift i enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kom-
munens taxa  

Kommunens 
taxa 

Miljöinspektör 

M 13.3  Bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart 
även om det överklagas  

9 kap 5 § 
FAPT 

Miljöinspektör 

M 14  Tillträde m.m., 28 kap 
Vite som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för kommunstyrelsen. 

M 14.1  Besluta att meddela förbud vid vite av högst 15 000 kr 
att rubba eller skada mätapparat eller liknande utrust-
ning som behöver sättas ut vid undersökningar  

28 kap 1 och 7 
§ MB 

Miljöinspektör 

M 14.2  Besluta att meddela förbud vid vite över 15 000 kr men 
högst 25 000 att rubba eller skada mätapparat eller 
liknande utrustning som behöver sättas ut vid under-
sökningar 

28 kap 1 och 7 
§ MB 

Sektorschef 

M 14.3  Besluta att meddela förbud vid vite över 25 000 kr att 
rubba eller skada mätapparat eller liknande utrustning 
som behöver sättas ut vid undersökningar 

28 kap 1 och 7 
§ MB 

Utskottet 

M 14.4  Besluta att begära polishjälp för att få tillträde till fastig-
heter, byggnader, andra anläggningar samt transport-
medel för att myndighetens uppgifter ska kunna utföras  

28 kap 1 och 8 
§§ MB 

Miljöinspektör 

M 15  Miljösanktionsavgifter, 30 kap MB  
Miljösanktionsavgift som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för kommunstyrelsen. 

M 15.1  Besluta om miljösanktionsavgift upp till 10000 kr  30 kap 3 § MB Miljöinspektör 

M 15.2  Besluta om miljösanktionsavgift över 10000 kr men 
högst 30000 kr  

30 kap 3 § MB Sektorschef 
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M 15.3  Besluta om miljösanktionsavgift över 30000 kr  30 kap 3 § MB Utskottet 

L  LIVSMEDELSOMRÅDET 

 

L 1  LIVSMEDELSLAG, LML samt LIVSMEDELSFÖRORDNING, LMF 
Vite som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för kommunstyrelsen. 

L 1.1  Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite 
som behövs för efterlevnaden av livsmedelslagen, de 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen samt de be-
slut som meddelats med stöd EG-bestämmelserna.  

22 § LML Miljöinspektör 

L 1.2  Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) 
vite upp till 15 000 kr för respektive adressat i varje 
enskilt ärende. 

23 § LML 
Viteslagen  

Miljöinspektör 

L 1.3  Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) 
vite över 15 000 kr men högst 25 000 kr för respektive 
adressat i varje enskilt ärende. 

23 § LML 
Viteslagen 

Sektorschef 

L 1.4  Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) 
vite över 25 000 kr för respektive adressat i varje enskilt 
ärende. 

23 §, LML 
Viteslagen 

Utskottet 

L 1.5  Besluta att förena föreläggande eller förbud med lö-
pande vite om högst 5 000 kr per överträdelse eller om 
5 000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet 
inte åtlyds. 

23 §§ LML 
4 § Viteslagen 

Miljöinspektör 

L 1.6  Besluta att förena föreläggande eller förbud med lö-
pande vite över 5 000 kr men högst 10 000 kr per över-
trädelse eller 5 000 kr men högst 10 000 kr per månad 
som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds. 

23 §§ LML 
4 § Viteslagen  

Sektorschef 

L 1.7  Besluta att förena föreläggande eller förbud med lö-
pande vite över 10 000 kr per överträdelse eller 100 00 
kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte 
åtlyds 

23 §§ LML 
4 § Viteslagen 

Utskottet 

L 1.8  Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsätt-
ningar för det föreligger – att låta förstöra varan på äga-
rens bekostnad, om varans värde kan antas understiga 
10 000 kronor  

24 § 1, 2 st 
LML 
34 § LF 

Miljöinspektör 

L 1.9  Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsätt-
ningar för det föreligger – att låta förstöra varan på äga-
rens bekostnad, om varans värde kan antas överstiga 
10 000 kronor  

24 § 1, 2 st 
LML 
34 § LF 

Sektorschef 

L 1.10  Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något 
annat, på ägarens bekostnad låta förstöra vara eller 
varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av 6 § 6 LL 

24 § 3 st, LML 
34 § LF 

Miljöinspektör 

L 1.11  Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för 
utövande av livsmedelskontrollen eller verkställighet av 
beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger  

27 § LML Miljöinspektör 

L 1.12 L Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart 
även om det överklagas.  

33 § LML Miljöinspektör 

L 1.13  Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med 
livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning 
om det behövs av livsmedelshygieniska skäl 

8 § LMF Miljöinspektör 

L 2  FÖRORDNING OM AVGIFTER FÖR OFFENTLIG KONTROLL AV LIVSMEDEL OCH VISSA 
JORDBRUKSPRODUKTER, FAOKL 

L 2.1  Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livs-
medelsföretag samt om årlig kontrollavgift  

3-6 §§ FAOKL 
Art. 27 EG 
882/2004 
Taxa livs.  

Miljöinspektör 
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L 2.2  Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften  10 § FAOKL 
Taxa livs.  

Miljöinspektör 

L 2.3  Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som föran-
leds av bristande efterlevnad av regelverket  

11 § FAOKL 
Art. 28 EG 
882/2004, 
Taxa livs.   

Miljöinspektör 

L 2.4  Besluta om avgift för godkännande och registrering  13-14 §§ 
FAOKL 
Art. 27 EG 
882/2004 
Taxa livs.  

Miljöinspektör 

L 2.5  Besluta om avgift för kontrollmyndighetens bemanning 
vid slakterier, styckningsanläggningar och vilthantering-
sanläggningar  

18 § FAOKL 
Taxa livs.  

Miljöinspektör 

L 3  LAG OM FODER OCH ANIMALISKA BIPRODUKTER, LFAB  
Vite som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för kommunstyrelsen. 

L 3.1  Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite 
som behövs för efterlevnaden av lagen, de föreskrifter 
som meddelats med stöd av lagen, de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen samt de be-
slut som meddelats med stöd av EG-bestämmelserna  

23 § LFAB  
12 § FFAB  

Miljöinspektör 

L 3.2  Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) 
vite upp till 15000 kr för respektive adressat i varje en-
skilt ärende 

24 § LFAB 
Viteslagen 

Miljöinspektör 

L 3.3  Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) 
vite över 15000 kr men högst 25000 kr för respektive 
adressat i varje enskilt ärende 

24 § LFAB 
Viteslagen 

Sektorschef 

L 3.4  Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) 
vite över 25000 kr för respektive adressat i varje enskilt 
ärende 

24 § LFAB 
Viteslagen 

Utskottet 

L 3.5  Besluta att förena föreläggande eller förbud med lö-
pande vite om högst 5000 kr per överträdelse eller om 
5000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet 
inte åtlyds 

24 § LFAB 
Viteslagen  

Miljöinspektör 

L 3.6  Besluta att förena föreläggande eller förbud med lö-
pande vite över 5000 kr men högst 10000 kr per över-
trädelse eller 5000 kr men högst 10000 kr per månad 
som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds  

24 § LFAB  
Viteslagen  

Sektorschef 

L 3.7  Besluta att förena föreläggande eller förbud med lö-
pande vite över 10000 kr per överträdelse eller 10000 
kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte 
åtlyds 

24 § LFAB 
Viteslagen  

Utskottet 

L 3.8  Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsätt-
ningar för det föreligger – att låta förstöra varan på äga-
rens bekostnad, om varans värde kan antas understiga 
10000 kronor  

25 § LFAB  Miljöinspektör 

L 3.9  Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsätt-
ningar för det föreligger – att låta förstöra varan på äga-
rens bekostnad, om varans värde kan antas överstiga 
10000 kronor    

25 § LFAB Sektorschef 

L 3.10  Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för 
utövande av kontrollen eller verkställighet av beslut, om 
förutsättningar för sådan begäran föreligger  

27 § LFAB  Miljöinspektör 

L 3.11  Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

33 § LFAB  Miljöinspektör 

L 4  FÖRORDNING (2006:1165) OM AVGIFTER FÖR OFFENTLIG KONTROLL AV FODER OCH 
ANIMALISKA BIPRODUKTER 
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L 4.1  Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foder-
företagare och företagare som befattar sig med anima-
liska biprodukter samt beslut om årlig kontrollavgift 

3-6 §§ FAOKF 
Art. 27 EG 
882/2004 
Taxa livs.  

Miljöinspektör 

L 4.2  Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften  11 § FAOKF 
Taxa livs.  

Miljöinspektör 

L 4.3  Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som föran-
leds av bristande efterlevnad av regelverket  

 

12 § FAOKF 
Art. 28 EG 
882/2004 
Taxa livs.  

Miljöinspektör 

L 5  KONTROLLFÖRORDNINGEN (EG) 882/2004 OM OFFENTLIG KONTROLL  

L 5.1  Besluta i ärende om registrering av livsmedelsanlägg-
ning  

Art. 31.1 a och 
b EG 
882/2004, 
Art 4, EG 
853/2004, 
23 § LF,  
11-11a §§ 
LIVSFS 
2009:5 

Miljöinspektör 

L 5.2  Besluta i ärende om godkännande av livsmedelsan-
läggning  

Art. 31.2 c EG 
882/2004  
Art. 4 EG 
853/2004 
23 § LMF,  
8 § LIVSFS 
2009:5 

Miljöinspektör 

L 5.3  Beslut om villkorat godkännande av livsmedelsanlägg-
ning samt om förlängning av sådant godkännande 

  

Art. 31.2 d EG-
882/2004  
23 § LMF  

Miljöinspektör 

L 5.4  Besluta om att omhänderta en sändning av livsmedel till 
dess kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig 
kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad m.m.  

Art. 18 EG 
882/2004  

Miljöinspektör 

L 5.5  Beslut om omhändertagande av livsmedel från tredje-
länder som inte överensstämmer med bestämmelserna 
i livsmedelslagstiftningen samt beslut om att;  

a) Förordna att livsmedlet destrueras, blir föremål för 
särskild behandling i enlighet med art. 20 eller åter-
sänds utanför gemenskapen i enlighet med art. 21 eller 
vidtagande av andra lämpliga åtgärder  
b) Beträffande livsmedel som redan släppts ut på mark-
naden, förordna om att livsmedlet återkallas eller dras 
tillbaka från marknaden innan någon av de åtgärder 
som anges i punkt a) vidtas  

Art. 19.1 EG 
882/2004  

Miljöinspektör 

L 5.6  Besluta om att omhänderta sändning av livsmedel i 
avvaktan på destruktion eller vidta andra lämpliga åt-
gärder som är nödvändiga för att skydda människors 
och djurs hälsa  

Beträffande livsmedel av icke-animaliskt ursprung som 
är föremål för strängare kontroller i enlighet med art. 
15.5 och som inte kontrollerats eller hanterats i enlighet 
med art. 17, se till att det återkallas och omhändertas 
och att det därefter antingen destrueras eller återsänds 
i enlighet med art. 21  

Art. 19.2 EG 
882/2004  

Miljöinspektör 

L 5.7  Besluta om sanering eller andra åtgärder som anses 
vara nödvändiga för att se till att livsmedel är säkra eller 
att livsmedelslagstiftningen följs  

Art. 54.2 a EG 
882/2004  

Miljöinspektör 

L 5.8  Besluta om att begränsa eller förbjuda utsläppande av Art. 54.2 b EG Miljöinspektör 
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livsmedel på marknaden och import och export av livs-
medel  

882/2004  

L 5.9  Besluta att beordra att livsmedel återkallas, dras tillbaka 
från marknaden och/eller destrueras  

Art. 54.2 c EG 
882/2004  

Miljöinspektör 

L 5.10  Besluta om tillstånd till att livsmedel används för andra 
ändamål än de som de ursprungligen var avsedda för  

Art. 54.2 d EG 
882/2004  

Miljöinspektör 

L 5.11  Besluta att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela 
eller delar av det berörda företaget under en lämplig 
tidsperiod  

Art. 54.2 e EG 
882/2004  

Miljöinspektör 

L 5.12  Besluta om åtgärder som avses i art. 19 för sändningar 
från tredje länder  

Art. 54.2 g EG 
882/2004  

Miljöinspektör 

L 5.13  Besluta om andra åtgärder som den behöriga myndig-
heten anser vara motiverade 

Art. 54.2 h EG 
882/2004  

Miljöinspektör 

L 6  LIVSMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER OM DRICKSVATTEN (LIVSFS 2017:2)  

L 6.1  Besluta om fastställande av faroanalysen enligt 2 c § 
samt undersökningsprogrammet och dess parametrar, 
provtagningspunkter och frekvensen av normal respek-
tive utvidgad undersökning.  

12 § SLVFS 
2001:30, om-
tryck LIVSFS 
2017:3 

Miljöinspektör 

Ö  ÖVRIGA OMRÅDEN 

 

Ö 1  Markärenden 

Ö 1.1  Upplåtande av kommunens mark för tillfälliga arrange-
mang 

 Sektorschef 

Ö 1.2  Lämna yttrande till polismyndigheten (tillstyrka eller 
avstyrka ansökan) om användningen av offentlig plats 

3 kap 2 § OSL Sektorschef 

Ö 1.3  Fatta beslut om avtal för röjningsarbeten på kommunal 
mark 

 Sektorschef  

Ö 1.4  Belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt 
eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till 
anläggning samt upphävande av sådan rätt.  

 Sektorschef 

Ö 1.5  Beslut om strandskyddsdispens inom de områden där 
kommunen har rätt att lämna dispens 

7 kap 18 b § 
MB 

Utskottet 

Ö 2  Förvaltningslagen   

Ö 2.1  Beslut att förelägga den enskilde att avhjälpa en brist i 
en framställning, om bristen medför att framställningen 
inte kan läggas till grund för en prövning i sak detta 
inkluderar brist i ansökan om lov, förhandsbesked eller 
anmälan 

20 § 1 st FL 

9 kap 22 § 1 st 
PBL 

6 kap 10 § 1 st 
PBF 

Sektorschef 
Byggnadsinspektör 
Miljöinspektör 

Ö 2.2  Beslut att avvisa en framställning som är så ofullständig 
eller oklar att den inte kan tas upp till prövning detta 
inkluderar när föreläggande om komplettering inte åt-
lytts enligt PBL 

20 § 2 st FL 

9 kap 22 § 2 st 
PBL 

6 kap 10 § 2 st 
PBF 

Sektorschef 
Byggnadsinspektör 
Miljöinspektör 

Ö 2.3  Beslut att avskriva ett ärende från vidare handläggning 
om en ansökan/framställning har återkallats eller frågan 
förfallit av annan anledning 

 Sektorschef 
Byggnadsinspektör 
Miljöinspektör 

Ö 2.4  Beslut att avslå en framställning om att avgöra ett 
ärende 

12 § 1 st FL Sektorschef 

Ö 2.5  Beslut om rättelse/ändring av beslut som delegaten 
fattat enligt de förutsättningar som anges i 36–39 §§ FL 

36–39 §§ FL Sektorschef 
Byggnadsinspektör 
Miljöinspektör 

Ö 2.6  Beslut att avvisa överklagande av beslut som kommit in 
för sent  

45 § 1 st 2 
meningen FL 

13 kap 16 § 1 

Sektorschef 
Byggnadsinspektör 
Miljöinspektör 
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o 2 st PBL 

Ö 2.7  Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän 
handling till enskild eller annan myndighet samt uppstäl-
lande av förbehåll i samband med utlämnande till en-
skild 

OSL kap 6, 2 
och 3 §§ 

Sektorschef 

Ö 2.8  I kommunstyrelsens ställe avge yttrande i ärenden om 
remisstiden ej medger att ärendet hinner behandlas i 
KS 

 Utskottet 

Ö 2.9  Yttrande i enklare ärenden eller där remisstiden ej 
medger att ärendet hinner behandlas i styrelsen eller 
utskott 

 Sektorschef 
Byggnadsinspektör 
Miljöinspektör 

Ö 3  STRÅLSKYDDSLAG 

Ö 3.1  Besluta i ärende om solarier inom nämndens ansvars-
område med anledning av anmälan av verksamhet i 
vilken solarium upplåts till allmänheten och i övrigt  

8 kap 2 § 
SSL  
10 § SSMFS 
 

Miljöinspektör 

Ö 3.2  Besluta att begära upplysningar eller handlingar som 
behövs för sådan tillsyn enligt strålskyddslagen som 
nämnden ansvarar för 

8 kap 4 § 
SSL 

 

Miljöinspektör 

Ö 3.3  Besluta om de förelägganden som behövs 8 kap 6 § 
SSL 

 

Miljöinspektör 

Ö 3.4  Beslut att förena föreläggande med (fast) vite upp till 
15000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende  

8 kap 7 § 
SSL 
Viteslagen 

Miljöinspektör 

Ö 3.5  Besluta att förena föreläggande med (fast) vite över 
15000 kr men högst 25000 kr för respektive adressat i 
varje enskilt ärende 

8 kap 7 § 
SSL 
Viteslagen 

Sektorschef 

Ö 3.6  Besluta att förena föreläggande med (fast) vite över 
25000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende 

8 kap 7 § 
SSL 
Viteslagen  

Utskottet 

Ö 3.7  Besluta att förena föreläggande med löpande vite om 
högst 5000 kr per överträdelse eller med 5000 kr per 
månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds  

8 kap 7 § 
SSL 
Viteslagen 

Miljöinspektör 

Ö 3.8  Besluta att förena föreläggande med löpande vite över 
5000 kr men högst 10000 kr per överträdelse eller 5000 
kr men högst 10000 kr per månad som föreläggandet 
eller förbudet inte åtlyds  

8 kap 7 § 
SSL 

Viteslagen 

Sektorschef 

Ö 3.9  Besluta att förena föreläggande med löpande vite över 
10000 kr per överträdelse eller 10000 kr per månad 
som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds  

8 kap 7 § 
SSL 

Viteslagen 

Utskottet 

Ö 3.10  Besluta omhänderta radioaktivt material eller tekniska 
anordningar. 

8 kap 8 § 
SSL 

 

Miljöinspektör 

Ö 3.11  Besluta försegla fastigheter, byggnader, utrymmen och 
andra anläggningar 

8 kap 9 § 
SSL 

 

Miljöinspektör 

Ö 3.12  Besluta om rättelse på den felandes bekostnad 8 kap 10 § 
SSL 

 

Utskottet 

Ö 3.13  Begära polishandräckning som behövs för tillsyn enligt 
strålskyddslagen  

8 kap 12 § 
SSL 

 

Miljöinspektör 

Ö 3.14  Besluta begära ersättning för provtagning och under-
sökning av prov.  

8 kap 13 § 
SSL 

Sektorschef 
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19 § SSMFS 
2012:5 

Ö 3.15  Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende enligt strål-
skyddslagstiftningen (enligt kommunens taxa) 

8 kap 14 § 
SSF 

Miljöinspektör 

Ö 4  TOBAKSLAGEN, TL 

Ö 4.1  Besluta om avgift för tillsyn av försäljning av tobak. 19 b § TL 
Taxa A/T 

Miljöinspektör 

Ö 4.2  Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa 
för tillsyn enligt tobakslagen  

Taxa A/T Miljöinspektör 

Ö 4.3  Besluta om förelägganden eller förbud enligt Tobaksla-
gen  

20 § TL Miljöinspektör 

Ö 4.4  Beslut att förena föreläggande och förbud enligt med 
(fast) vite upp till 15000 kr för respektive adressat i varje 
enskilt ärende  

20 § TL 
Viteslagen 

Miljöinspektör 

Ö 4.5  Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) 
vite över 15000 kr men högst 25000 kr för respektive 
adressat i varje enskilt ärende 

20 § TL 
Viteslagen 

 

Sektorschef 

Ö 4.6  Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) 
vite över 25000 kr för respektive adressat i varje enskilt 
ärende 

20 § TL 
Viteslagen 

Utskottet 

Ö 4.7  Besluta att förena föreläggande eller förbud med lö-
pande vite om högst 5000 kr per överträdelse eller med 
5000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet 
inte åtlyds  

20 § TL 
Viteslagen 

Miljöinspektör 

Ö 4.8  Besluta att förena föreläggande eller förbud med lö-
pande vite över 5000 kr men högst 10000 kr per över-
trädelse eller över 5000 men högst 10000 kr per månad 
som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds  

20 § TL 
Viteslagen 

Sektorschef 

Ö 4.9  Besluta att förena föreläggande eller förbud med lö-
pande vite över 10000 kr per överträdelse eller över 
10000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet 
inte åtlyds  

20 § TL 

Viteslagen 

Utskottet 

Ö 4.10  Besluta att meddela varning 20 a § TL Miljöinspektör 

Ö 4.11  Besluta om försäljningsförbud 20 a § TL Utskottet 

Ö 4.12  Besluta om omhändertagande eller återlämnande av 
tobaksvara  

21 § TL Miljöinspektör 

Ö 4.13  Besluta om förstörande av tobaksvara 21 § TL Utskottet 

Ö 4.14  Besluta begära upplysningar, handlingar, varuprover 
och liknande som behövs för tillsyn. 

22 § TL Miljöinspektör 

Ö 4.15  Besluta begära hjälp från polisen för att få tillträde till 
områden, lokaler och andra utrymmen, eller vid omhän-
dertagande av tobaksvara.  

23 b § TL Miljöinspektör 

Ö 5  ALKOHOLLAGEN (2010:1622), AL 

Ö 5.1  Beslut i ärende om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten eller slutet sällskap 

8 kap 2 § AL Utskottet 

Ö 5.2  Beslut i ärende om tillfälligt serveringstillstånd till all-
mänheten 

8 kap 2 § AL Utskottet 

Ö 5.3  Beslut i ärende om tillfälligt serveringstillstånd till slutet 
sällskap 

8 kap 2 § AL Miljöinspektör  

Ö 5.4  Beslut om serveringstillstånd vid ansökan från kon-
kursbo. 

8 kap 2 §,  
9 kap 12 § AL 

Miljöinspektör 

Ö 5.5  Beslut i ärende om utvidgning av serveringstillstånd till 
att omfatta uteservering. 

8 kap 2 § AL Miljöinspektör  

Ö 5.6  Beslut gällande tillfällig ändring av stadigvarande till-
stånd avseende serveringslokal, tid (inom normaltid) 

8 kap 2, 14, 19 
§§ AL 

Miljöinspektör  



NR ÄRENDE LAGRUM DELEGAT 

 

 
 

27 

eller dryck. 

Ö 5.7  Beslut gällande permanent ändring av stadigvarande 
tillstånd avseende serveringslokal, tid eller dryck. 

8 kap 2, 14,19 
§§ AL 

Utskottet  

Ö 5.8  Beslut gällande ändring av tid, ej inom normaltid 8 kap 19 § AL Utskottet 

Ö 5.9  Beslut i fråga om att anordna provsmakning vid enstaka 
tillfälle 

8 kap 6 § AL Miljöinspektör 

Ö 5.10  Beslut i fråga om att anordna provsmakning stadigva-
rande 

8 kap 6-7 §§ 
AL 

Utskottet 

Ö 5.11  Beslut i fråga om att godkänna anmälan om cateringlo-
kal 

8 kap 4 § AL Miljöinspektör 

Ö 5.12  Beslut i fråga om att godkänna anmälan om kryddning 
av spritdryck 

8 kap 3 § AL Miljöinspektör 

Ö 5.13  Beslut gällande anmälan om betydande förändring i 
ägarförhållanden 

8 kap 12 §,  
9 kap 11 § AL 

Utskottet 

Ö 5.14  Beslut gällande anmälan om att verksamheten läggs 
ner, att avbrott sker eller att verksamheten förändras i 
något annat avseende av betydelse 

8 kap 12 §,  
9 kap 11 § AL 

Miljöinspektör 

Ö 5.15  Beslut gällande undantag från skyldighet att genomgå 
kunskapsprov 

10 § FoHMFS 
2014:7 

Miljöinspektör 

Ö 5.16  Beslut om återkallelse av serveringstillstånd på till-
ståndshavarens begäran 

9 kap 18 § 1p 
AL 

Miljöinspektör 

Ö 5.17  Beslut om återkallelse av tillfälligt serveringstillstånd 9 kap 18 § AL Kommunstyrelsens 
ordförande 
Ersättare: Sektors-
chef (Om Kommun-
styrelsens beslut inte 
kan avvaktas) 

Ö 5.18  Beslut att meddela den som bedriver detaljhandel med 
eller servering av folköl förbud mot vidare försäljning. 

9 kap 19 § AL Utskottet 

Ö 5.19  Beslut om att meddela tillståndsinnehavare erinran  9 kap 17§ AL Miljöinspektör 

Ö 5.20  Beslut om att meddela tillståndsinnehavare varning. 9 kap 17§ AL Utskottet 

Ö 5.21  Beslut om att meddela den som bedriver detaljhandel 
med folköl varning. 

9 kap 19 § AL Miljöinspektör 

Ö 5.22  Beslut att begära in de uppgifter, handlingar och varu-
prover som behövs för tillsynen. 

9 kap 13-15 § 
AL 

Miljöinspektör 

Ö 5.23  Beslut att begära polishjälp i samband med tillsyn 9 kap 9§ AL Miljöinspektör 

Ö 5.24  Besluta om avgift för tillsyn av försäljning av folköl. 8 kap 10 § AL  
Taxa A/T 

Miljöinspektör 

Ö 5.25  Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa 
för tillsyn enligt alkohollagen. 

Taxa A/T Miljöinspektör 

Ö 6  LAG OM HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL 

Ö 6.1  Ta ut avgift för kontroll (enligt kommunens taxa) § 23 Lag 
(2009:730)  

Miljöinspektör 

Ö 7  LAG (1997:736) OM FÄRDTJÄNST SAMT LAG (1997:735) OM RIKSFÄRDTJÄNST 

Ö 7.1  Beslut om färdtjänst, riksfärdtjänst 
  

 

7 § färdtjänst,  
5 § riksfärd-
tjänst  

Administra-
tör/Handläggare 
Samhällsbyggnads-
kontoret 

Ö 7.2  Beslut om ledsagare 8 § färdtjänst,  
6 § riksfärd-
tjänst  

Administra-
tör/Handläggare 
Samhällsbyggnads-
kontoret 

Ö 7.3  Beslut om färdsätt 7 § riksfärd-
tjänst 

Administra-
tör/Handläggare 
Samhällsbyggnads-
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kontoret 

Ö 8  SKOLSKJUTSAR SKOLLAGEN 2010:800, SL 

Ö 8.1  Beslut om skolskjuts i hemkommunen (förskoleklass, 
grundskola) 

9 kap 15b, 15 c 
§ SL 

10 kap 32 § SL 

 

Administra-
tör/Handläggare 
Samhällsbyggnads-
kontoret 

Ö 8.2  Beslut om skolskjuts i annan kommun än hemkommu-
nen (grundskola) 

10 kap 33 § SL 
11 kap 31 § SL 
18 kap 30 § SL 

Administra-
tör/Handläggare 
Samhällsbyggnads-
kontoret 

Ö 8.3  Beslut om skolskjuts till fristående grundskola inom 
hemkommunen (grundskola) 

10 kap 40 § SL Administra-
tör/Handläggare 
Samhällsbyggnads-
kontoret 

Ö 9  LAG OM FLYTTNING AV FORDON SAMT FÖRORDNING OM FLYTTNING AV FORDON I 
VISSA FALL  

Ö 9.1  Besluta om när ett fordon får flyttas samt beslut om 
flyttning av fordon efter 7 dygn 

2, 3 §§ SFS 
1982:198 

Miljöinspektör 

Ö 9.2  Besluta om skrotning av fordon 5 § SFS 1982:129 
16 § SFS 
1982:198 

Miljöinspektör 

Ö 9.3  Besluta om ersättning för kostnader för flyttning av for-
don och övriga åtgärder 

7 § SFS 1982:129 Miljöinspektör 

Ö 10  Jaktförordningen (1987:905) 

Ö 10.1  Besluta om jakt för att förebygga skador av vilt 26 § Miljöinspektör 
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KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONER INOM BARN- OCH UTBILDNINGSUTSKOTTETS OMRÅDE 

 

U 1  GENERELLA DELEGATIONER  

U 1.1  Beslut att förelägga den enskilde att avhjälpa en brist i en fram-
ställning, om bristen medför att framställningen inte kan läggas till 
grund för en prövning i sak  

20 § 1 st FL Skolchef 

U 1.2  Beslut att avvisa en framställning som är så ofullständig eller oklar 
att den inte kan tas upp till prövning 

20 § 2 st FL Skolchef 

U 1.3  Beslut att avskriva ett ärende från vidare handläggning om en an-
sökan/framställning har återkallats eller frågan förfallit av annan 
anledning 

 Skolchef 

U 1.4 U Beslut att avslå en framställning om att avgöra ett ärende 12 § 1 st FL Skolchef 

U 1.5  Beslut om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat enligt de 
förutsättningar som anges i 36–39 §§ FL 

36–39 §§ FL Skolchef 

U 1.6  Beslut att avvisa överklagande av beslut som kommit in för sent 
enligt vad som anges i 45 § första stycket andra meningen FL 

45 § 1 st 2 me-
ningen FL 

Skolchef 

U 1.7 U 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 

OSL kap 6, 2 och 
3 §§ 

Skolchef 

U 1.8  I kommunstyrelsens ställe avge yttrande i ärenden där remisstiden 
ej medger att ärendet hinner behandlas i styrelsen 

 Utskott 
 

U 1.9  Yttrande till tillsynsmyndighet i ärenden där remisstiden ej medger 
att ärendet hinner behandlas i styrelsen eller utskott 

 Skolchef 

U 2  Klagomålshantering och kränkande behandling 

U 2.1  Beslut om åtgärder när det finns brister i verksamheten (enhets-
nivå) 

4 kap 7 § SL Rektor  

U 2.2  Beslut om åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och 
elever utsätts för kränkande behandling (enhetsnivå) 

6 kap 7, 8 §§ SL Rektor  

U 2.3  Beslut om plan över de åtgärder som behövs för att förebygga och 
förhindra kränkande behandling av barn och elever (enhetsnivå) 

6 kap 8 § SL Rektor 

U 2.4  Beslut om åtgärder mot kränkande behandling (enhetsnivå) 6 kap 10 § SL Rektor 

U 2.5  Beslut om åtgärder mot kränkande behandling där barn/elev kän-
ner sig kränkt av rektor 

6 kap 10 § SL Skolchef 

U 3  Tillsyn 

U 3.1  Beslut om att ingripa (föreläggande, anmärkning) eller avstå från 
ingripande vid tillsyn (förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg)  

26 kap 8, 10,11, 
12 §§ SL 

Utskott 

U 3.2  Vitesföreläggande vid tillsyn  26 kap 27 § SL Utskott 

U 4  Skolplikt och motsvarande rätt till utbildning 

U 4.1  Beslut om mottagande av elev i särskola (vid vårdnadshavarnas 
samtycke eller ej) 

7 kap 5 §, SL Skolchef 

U 4.2  Beslut om mottagande i grundskola i stället för grundsärskola 7 kap 5b § SL Skolchef 

U 4.3  Beslut om mottagande på försök i annan skolform (grundskola, 
grundsärskola, specialskola) 

7 kap 8 § SL Skolchef 

U 4.4  Beslut om att elev ska få sin utbildning i annan skolform än vad 
eleven tillhör (s.k. integrerad elev särskola ↔ grundskola) 

7 kap 9 § SL Skolchef 

U 4.5  Beslut om uppskjuten skolplikt efter begäran från vårdnadshavare 
(grundskola) 

7 kap 10 § SL Rektor 
grundskola 

U 4.6  Beslut om tidigare skolstart om vårdnadshavare begär det (grund-
särskola) 

7 kap 11a § 2 p 
SL 

Rektor 

U 4.7  Beslut om skolpliktens förlängning (senare upphörande)  7 kap 13 § SL Rektor 

U 4.8  Beslut om skolpliktens tidigare upphörande 7 kap 14 § SL Rektor 

U 4.9  Beslut om elevs rätt att fullfölja utbildning efter skolplikten upphört 7 kap 15, 16 §§ 
SL 

Skolchef  



NR ÄRENDE LAGRUM DELEGAT 

 

 
 

30 

U 5  Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg 

U 5.1  Beslut om att anvisa plats (förskola, fritidshem, pedagogisk om-
sorg) och eventuell förtur i förskola  

8 kap 3-7, 14 § 
SL 
14 kap 3-8 § SL 
25 kap 2 § SL 

Rektor  

U 5.2  Beslut om överenskommelse med annan kommun om att denna i 
sin förskola ska ta emot barn om det finns särskilda skäl 

8 kap 12 § SL Skolchef 

U 5.3  Beslut i fråga om yttrande till annan kommun som överväger att ta 
emot ett barn från Robertsfors i den kommunens förskola 

8 kap 13, 1 st SL Skolchef 

U 5.4  Beslut om att i förskolan ta emot barn från annan kommun 8 kap 13 SL Skolchef 

U 5.5  Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift (avvikelse från 
taxa) för plats (förskola och fritidshem) 

8 kap 16 § SL 
14 kap 12 § SL 

Skolchef  

U 5.6  Beslut om interkommunal ersättning (förskola, fritidshem)  8 kap 17 § SL 
14 kap 14 § SL 

Rektor 

U 5.7  Beslut att betala eller inte betala tilläggsbelopp för en elev (för-
skola, fritidshem) 

8 kap 21 § SL 
14 kap 17 § SL 

Skolchef 

U 5.8  Besluta att lämna bidrag till enskild huvudman som bedriver verk-
samhet som avses i 25 kap 2-5 §§ SL samt beslut om återkallelse 
av sådant bidrag 

25 kap, 11, 13, 
15, 16 § SL 

Utredningssek-
reterare (enligt 
Kommunstyrel-
sens principer) 

U 6  Förskoleklass 

U 6.1  Beslut om att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel 
samt enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för 
eleverna  

9 kap 9 § SL Rektor 

U 6.2  Beslut om överenskommelse med annan kommun om att denna i 
sin förskoleklass ska ta emot barn om det finns särskilda skäl 

9 kap 12 § SL Skolchef 

U 6.3  Beslut i fråga om att avge yttrande till kommun som överväger att ta 
emot ett barn från Robertsfors i den kommunens förskoleklass 

9 kap 13 § 1 st 
SL 

Skolchef 

U 6.4  Beslut om att i förskoleklass ta emot barn från annan kommun 9 kap 13 § SL Skolchef 

U 6.5  Beslut att frångå vårdnadshavares önskemål vid placering vid sko-
lenhet (förskoleklass) 

9 kap 15 § SL Skolchef 

U 6.6  Beslut om interkommunal ersättning för barn från den egna kom-
munen som mottagits i verksamhet (förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola) i annan kommun.  

9 kap 16 § SL 
10 kap 34 § SL 
11 kap 33 § SL 

Rektor 

U 6.7  Beslut att betala eller inte betala tilläggsbelopp för en elev i försko-
leklass  

9 kap 21 § SL Skolchef 

U 7  Grundskola 

U 7.1  Beslut om att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel 
samt enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för 
eleverna  

10 kap 11 § SL Rektor 

U 7.2  Beslut om överenskommelse med annan kommun om mottagande 
av elev i annan kommuns grundskola vid särskilda skäl 

10 kap 24 § 3 st 
SL 

Skolchef 

U 7.3  Beslut i fråga om att avge yttrande till kommun som överväger att ta 
emot en elev från Robertsfors i den kommunens grundskola 

10 kap 25 § SL Skolchef 

U 7.4  Beslut om att ta emot elev från annan kommun i grundskolan 10 kap 25, 27 §§ 
SL 

Skolchef 

U 7.5  Beslut om åtgärder för elev som inte kan bo hemma till följd av 
skolgången 

10 kap 29 § SL Rektor 

U 7.6  Beslut att frångå vårdnadshavares önskemål vid placering vid sko-
lenhet (grundskola) 

10 kap 30 § SL Skolchef 

U 7.7  Beslut att betala eller inte betala tilläggsbelopp för en elev i grund-
skola  

10 kap 39 § SL Skolchef 

U 7.8  Beslut om läsårstider 3 kap 2, 3 §§ 
SkolF 

Skolchef 
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U 7.9  Beslut om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden  

 

9 kap 4 § SkolF 
 

Skolchef (efter 
förslag från 
rektor) 

U 7.10  Beslut om vilka språk som ska erbjudas som språkval i grundskolan 9 kap 5 § SkolF Rektor 

U 8  Grundsärskola 

U 8.1  Beslut om en elev som tas emot huvudsakligen ska läsa ämnen 
eller ämnesområden 

11 kap 8 § SL Skolchef 

U 8.2  Beslut om att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel 
samt enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för 
eleverna  

11 kap 14 § SL Rektor 

U 8.3  Beslut i fråga om att avge yttrande till kommun som överväger att 
ta emot en elev från Robertsfors i den kommunens grundsärskola  

11 kap 25 § SL Skolchef 

U 8.4  Beslut om att ta emot elev från annan kommun 11 kap 25, 26 § 
SL 

Skolchef 

U 8.5  Beslut att frångå vårdnadshavares önskemål vid placering vid sko-
lenhet  

11 kap 29 § SL Skolchef 

U 8.6  Beslut om skolskjuts i hemkommunen 11 kap 31 § SL Utredningssek-
reterare 

U 8.7  Beslut om skolskjuts i annan kommun än hemkommunen 11 kap 32 § SL Utredningssek-
reterare 

U 8.8  Beslut om läsårstider 3 kap 2, 3 §§ 
SkolF 

Utskott 

U 8.9  Beslut om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden  10 kap 3 § SkolF          Skolchef (efter 
förslag från rek-
tor) 

U 8.10  Beslut att betala eller inte betala tilläggsbelopp för en elev i grund-
särskola  

11 kap 38 § SL Skolchef 

U 9  Gymnasieskola 

U 9.1  Beslut om avstängning av elev  5 kap 17, 19 § 
SL 

Skolchef (rektor 
beslutar om 
omedelbar av-
stängning) 

U 9.2  Beslut om förlängning av avstängning av elev  5 kap 18 § SL Utskottet  

U 9.3  Beslut om att anta eller inte anta elev till utbildning 15 kap 12 § SL Rektor 

U 9.4 U Beslut om att informera hemkommunen om att elev är frånvarande i 
betydande utsträckning 

15 kap 15 § SL Rektor 

U 9.5  Beslut om att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel 
samt enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för 
eleverna  

15 kap 17, 18 §§ 
SL 

Rektor 

U 9.6  Beslut om ekonomiskt stöd till elever som behöver inackordering på 
grund av skolgången 

 

15 kap 32 § SL Utredningssek-
reterare 
(enligt riktlinjer) 

U 9.7  Beslut om att utbildningen på ett nationellt program ska fördelas på 
längre tid än tre läsår 

16 kap 15 § SL Rektor 

U 9.8  Beslut om behörighet och mottagande 16 kap 36 § SL Rektor 

U 9.9  Beslut om mottagande i första hand 16 kap 43, 44 § 
SL 

Rektor 

U 9.10  Beslut om mottagande i andra hand 16 kap 47 § SL Rektor 

U 9.11  Beslut i fråga om att avge yttrande till annan kommun där en elev 
från Robertsfors har ansökt om plats vid nationellt program (utanför 
samverkansavtalet) 

16 kap 48 § SL Skolchef 

U 9.12  Beslut att förlänga preparandutbildning till två år 17 kap 5 § SL Rektor 

U 9.13  Beslut om minskad omfattning på utbildningen på introduktionspro-
gram om elev så begär 

17 kap 6 § SL Rektor 
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U 9.14  Beslut om plan för utbildningarna på introduktionsprogram 17 kap 7 § SL Rektor 

U 9.15  Beslut om mottagande till yrkesintroduktion eller individuellt alterna-
tiv 

17 kap 11 § SL 
6 kap 1 § Gyf 

Rektor 
 

U 9.16  Beslut att betala eller inte betala tilläggsbelopp för en elev i gymna-
sieskola 

16 kap 54 § SL 
17 kap 34 § SL 

Skolchef 

U 9.17  Beslut om läsårets startdag i augusti och läsårets avslut i juni samt 
beslut om andra läsårstider om utbildningsinslag förutsätter detta  

3 kap 2 § Gyf Utskott 

U 9.18  Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning 4 kap 6 § Gyf Rektor 

U 9.19  Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val  4 kap 7 § Gyf Rektor 

U 9.20  Beslut om att det arbetsplatsförlagda lärandet ska bytas ut mot 
motsvarande utbildning förlagd till skolan  

4 kap 13 § Gyf Rektor 

U 9.21  Beslut om undervisningstid 4 kap 22 § Gyf Rektor 

U 9.22  Beslut om innehållet i yrkesintroduktion samt att skolförlägga hela 
utbildningen  

6 kap 5 § Gyf Rektor 

U 9.23  Beslut (bedömning) av elevens språkkunskaper inför mottagandet 
till språkintroduktion, samt fortlöpande bedömning av elevens kun-
skapsutveckling 

6 kap 7 § Gyf Rektor 

U 9.24  Beslut om preliminär antagning i början av vårterminen närmast 
före utbildningen start samt beslut om slutlig antagning 

7 kap 7 § Gyf Antagnings-
kansliet i Vin-
deln 

U 9.25  Beslut om att en elev ska få byta studieväg 7 kap 9 § Gyf Rektor 

U 9.26  Beslut om återantagning 7 kap 10 § Gyf Rektor 

U 9.27  Beslut om att undervisningen på ett nationellt program för en elev i 
gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år  

9 kap 7 § Gyf Rektor 

U 10  Gymnasiesärskola 

 10.1  Beslut om avstängning av elev  5 kap 17, 19 § 
SL 

Skolchef (rektor 
beslutar om 
omedelbar av-
stängning) 

 10.2  Beslut om förlängning av avstängning av elev  5 kap 18 § SL Utskottet  

U 10.3  Beslut om en sökande tillhör eller inte tillhör målgruppen för gym-
nasiesärskolan  

18 kap 5-7 §§ SL Skolchef 

U 10.4  Beslut om antagning till de olika utbildningar (gymnasiesärskola) 
som anordnas av huvudmannen 

18 kap 12 § SL Rektor 

U 10.5  Beslut om enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för 
eleverna (gymnasiesärskola) 

18 kap 18 § SL Rektor  

U 10.6  Beslut om skolskjuts för elev i gymnasiesärskola 18 kap 30, 
31 §§ SL 

Utredningssek-
reterare 

U 10.7  Beslut om ekonomiskt stöd till elever i gymnasiesärskola med of-
fentlig huvudman som behöver inackordering  

18 kap 32 § 1 st 
SL 

Utredningssek-
reterare 

U 10.8  Beslut i fråga om att avge yttrande till annan kommun där en elev 
från Robertsfors har ansökt om plats vid gymnasiesärskola 

19 kap 41 § SL Skolchef 

U 10.9  Beslut att betala eller inte betala tilläggsbelopp för en elev i gymna-
siesärskola 

19 kap 47 § SL Skolchef 

U 10.10  Beslut om mottagande i gymnasiesärskola samt beslut om sökande 
till ett individuellt program har förutsättningar att följa undervisning-
en på ett nationellt program 

19 kap 29 § SL Rektor 

U 10.11  Beslut om läsårets startdag i augusti och läsårets avslut i juni samt 
beslut om andra läsårstider om utbildningsinslag förutsätter detta 
(gymnasieskola, gymnasiesärskola) 

3 kap 2 § Gyf Skolchef 

U 10.12  Beslut om undervisningstid 4 kap 22 § Gyf Rektor 

U 11  Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna, SFI 

U 11.1  Beslut om avstängning av elev (frivilliga skolformer)  5 kap 17, 19 § 
SL 

Skolchef (rektor 
beslutar om 
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omedelbar av-
stängning) 

U 11.2  Beslut om förlängning av avstängning av elev (frivilliga skolformer) 5 kap 18 § SL Utskottet  

U 11.3  Beslut om böcker och andra lärverktyg ska anskaffas av eleverna 
själva eller om de ska erbjudas mot avgift som högst motsvarar 
kommunens anskaffningskostnad (frivilliga skolformer) 

20 kap 7 § SL 
21 kap 6 § SL 

Rektor 

 11.4  Besluta att elever inom utbildning i svenska för invandrare ska hålla 
sig med enstaka egna lärverktyg 

20 kap 7 § 3 st Rektor 

U 11.5  Besluta om utbildningen ska upphöra om eleven saknar förutsätt-
ningar att tillgodogöra sig utbildningen eller inte gör tillfredställande 
framsteg, eller om eleven fuskar, stör, utsätter andra i verksamhet-
en för kränkande behandling.  

20 kap 9 § 2 st 
SL 
21 kap 9 § 2 st 
SL 

Rektor  

U 11.6  Besluta om att på nytt bereda utbildning för elev som huvudmannen 
tidigare beslutat att utbildningen ska upphöra för 

20 kap 9 § st 3 
SL 

Rektor 

U 11.7  Beslut om mottagande och antagning av sökande till kommunal 
vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå) samt särskild 
utbildning för vuxna 

20 kap 13, 14 § 
SL 
20 kap22 § SL 
20 kap 33 § SL 
21 kap 7 § SL 

Rektor 

U 11.8  Beslut i fråga om att avge yttrande till annan huvudman där en elev 
från Robertsfors har ansökt om plats vid vuxenutbildning (grundläg-
gande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna) 

20 kap 14 § SL 
20 kap 21 § SL 
21 kap 7 § 1 st 
SL 

Rektor 

U 11.9  Besluta om att på nytt bereda utbildning för elev som huvudmannen 
tidigare beslutat att utbildningen ska upphöra för (grundläggande 
och gymnasial nivå) 

21 kap 9 § st 3 
SL 

Rektor 

U 12  Särskilda utbildningsformer 

U 12.1  Beslut om särskild undervisning i hemmet eller annan lämplig plats 
för elever som inte vårdas på sjukhus eller en motsvarande institut-
ion 

24 kap 20-22 §§ 
SL 

Rektor 

U 12.2  Beslut om annat sätt att fullgöra skolplikten samt återkallande av 
beslut 

24 kap 23-24 §§ 
SL 

Skolchef 

U 13  Aktivitetsansvar   

  Beslut ifråga om busskort för ungdom som omfattas av kommu-
nens aktivitetsansvar 

29 kap 9 § SL KAA-
handläggare  
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KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONER INOM SOCIALUTSKOTTETS OMRÅDE 

 
 

 1  Avgifter   

S .1  Beslut om avgift för missbruksvård i form av plats i hem för 
vård eller boende eller i familjehem (vuxna)  

8 kap 1 § 1 st 
SoL (enligt 
riktlinjer) 

Socialsekreterare 

S .2  Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får 
vård i ett annat hem än det egna  

8 kap 1 § 2 st 
SoL (enligt 
riktlinjer) 

Socialsekreterare 
Assistent 

S
  

.3  Beslut om avgift utifrån fullmäktiges beslut om avgifter  8 kap 2-9 §§ 
SoL  

Avgiftshandläggare 

S .4  Beslut om jämkning av avgift 8 kap 2-9 §§ 
SoL  

Avgiftshandläggare 

S .5  Beslut om nedsättning eller befrielse från skuld avseende de-
biterad avgift inom äldreomsorg eller handikappomsorg  

a) upp till ½ prisbasbelopp 
b) över ½ prisbasbelopp 

4 kap 2 § SoL  
a) Avgiftshandläg-

gare 
b) Sektorchef  

S .6  Beslut i fråga om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år 
och får omvårdnad i ett annat hem än det egna 

20 § LSS,  
5 § Förord-
ning 
(1993:1090) 
om stöd och 
service till 
vissa funkt-
ionshindrade 
6 kap 2 § SoF  

LSS-handläggare 

Handläggare 

 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 

 

     

 2  Socialtjänstlagen mm  
 

S 2.1  Beslut i ärenden om försörjningsstöd 

a) upp till ett basbelopp 
b) över ett basbelopp 
c) med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärd 
d) med vägrande av eller nedsättning av fortsatt försörj-

ningsstöd 

4 kap 1 § SoL 

 

4 kap 4, 5 §§ 
SoL 

 

a) IFO-chef 
b) Socialutskott 
c) Socialsekrete-

rare 
d) Socialsekrete-

rare 

S 2.2  Beslut ifråga om bistånd i form av förmedling av egna medel 4 kap 1 § SoL IFO-chef 

S 2.3  Beslut i fråga om bistånd åt barn och ungdom i form av tillfällig 
vård (placering/omplacering) i familjehem upp till fyra månader 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

S 2.4  Beslut i fråga om bistånd åt barn och ungdom i form av tillfällig 
vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende upp 
till fyra månader 

4 kap 1 § SoL IFO-chef 

S
  

2.5  Beslut i fråga om bistånd åt barn och ungdom i form av vård 
placering/omplacering i hem för vård eller boende samt famil-
jehem över fyra månader 

4 kap 1 § SoL Socialutskott 

 

S 2.6  Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i samband 
med placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller 
hem för vård eller boende  

a) enligt kommunens riktlinjer upp till 30% av basbelopp 
b) utöver kommunens riktlinjer upp till 30% av basbelopp 

4 kap 1 § 
SoL 

 

 

 

 

 

a) Socialsekre-
terare 

b) IFO-chef 

S 2.7  Beslut i fråga om bistånd åt vuxna i form av vård (place- 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
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ring/omplacering) i hem för vård eller boende eller i familjehem 

S 2.8  Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnads-
ersättning och tillfälliga kostnader) 

a) enligt norm och riktlinjer  
b) över norm och riktlinjer    
c) ersättning för förlorad arbetsinkomst 

4 kap 1 § SoL  

a) Socialsekrete-
rare  

b) IFO-chef 
c) IFO-chef 

S
  

2.9  Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i hem för vård 
eller boende eller i familjehem  

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 

S 2.10  Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos annan vård-
givare (vid verkställighet) 

 IFO-chef 

 

S
  

2.11  Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj samt beslut 
om upphörande av kontaktperson/-familj 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

S 2.12  Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson och 
kontaktfamilj 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

S 2.13  Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktper-
son/-familj 

a) enligt norm och riktlinjer 
b) utöver norm och riktlinjer 

  

a) Socialsekrete-
rare  

b) IFO-chef 

S
  

2.14  Beslut om hemma hos-insatser/familjesocionom 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

S 2.15  Beslut om bistånd i form av jourlägenhet 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

S 2.16  Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser  4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

S 2.17  Beslut om hyresskulder och elskulder  

a) upp till tre månader 
b) mer än tre månader 

 

4 kap 2 § SoL a) Socialsekrete-
rare 

b) IFO-chef  

S
  

2.18  Beslut i fråga om borgensåtagande, avser hyreskontrakt 

 

4 kap 2 § SoL IFO-chef 

S 2.19  Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och 
utgifter i omedelbar anslutning till dödsfallet 

4 kap 2 § SoL Socialsekreterare 

S
  

2.20  Beslut i fråga om att barn tas emot för stadigvarande vård och 
fostran i enskilt hem som inte tillhör någon av hans föräldrar 
eller annan vårdnadshavare 

 

6 kap 6 § SoL Socialutskott 
(Kan delegeras till 
utskott men inte till 
tjänsteman) 

S 2.21  Övervägande och beslut i fråga om vård i annat hem än det 
egna fortfarande behövs samt om det finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnaden 

6 kap 8 § SoL Socialutskott 
(Kan delegeras till 
utskott men inte till 
tjänsteman) 

S
  

2.22  Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare 
som tidigare varit familjehemsförälder 

a) Utöver riktlinjer  
b) Enligt riktlinjer 

6 kap 11 § 
SoL 

 

a) IFO-chef  
b) Socialsekrete-

rare 

S 2.23  Beslut att medge eller inte medge att ett barn tas emot för 
adoption  

6 kap 12 § 
SoL 

 

Socialutskott 
(Kan delegeras 
till utskott men 
inte till tjänste-
man) 

S 2.24  Beslut i fråga om återkallelse av medgivande att ta emot adop-
tivbarn  

6 kap 13 § 
SoL 

Socialutskott 
(Kan delegeras 
till utskott men 
inte till tjänste-
man) 

S
  

2.25  Beslut i fråga om samtycke skall ges till att adoptionsförfaran-
det får fortsätta 

6 kap 14 § 
SoL 

a) Socialsekrete-
rare 
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a) vid samtycke   

b) vid vägran (ej samtycke) 

b) Socialutskott 

(Punkt b får endast 
delegeras till ut-
skott) 

S 2.26  Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § 
SoL 

9 kap 1-2 §§ 
SoL  

 

IFO-chef 

S
  

2.27  Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2 § 
SoL 

9 kap 2 § 2 st 
SoL 

 

IFO-chef 

S 2.28  Beslut om att föra talan i Förvaltningsrätt om återkrav enligt 
9 kap 1 § 

9 kap 3 § SoL Socialutskott 
(Kan delegeras till 
utskott men inte till 
tjänsteman) 

S
  

2.29  Beslut om att föra talan om ersättning hos Förvaltningsrätt 
om återkrav enligt 9 kap 2 § och för kostnader enligt 8 kap 
1 § SoL 

9 kap 3 § SoL IFO-chef 

S 2.30  Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 9 kap 2 §, 
9 kap 1 § och 8 kap 1 § 

9 kap 4 § SoL Sektorchef 

S 2.31  Beslut i fråga om framställning till försäkringskassa om 
ändring av betalningsmottagare för allmänt barnbidrag när 
barn är placerat utom hemmet 

106 kap 6-7  

§§ SFB 

Socialsekreterare 

S
  

2.32  Underrättelse till försäkringskassan om att barn med un-
derhållsstöd placerats i familjehem respektive återflyttat till 
boförälder 

2 § Förord-
ning 
(1996:1036) 
om under-
hållsstöd 

Socialsekreterare 

S 2.33  Beslut om anmälan till försäkringskassa om att nämnden 
skall uppbära sjukpenning (återbetalningskrav) för den som 
bereds vård i sådant hem för vård eller boende eller famil-
jehem enligt SoL som ger vård och behandling åt missbru-
kare av alkohol eller narkotika 

106 kap 13 § 
SFB 

Socialsekreterare 

S 2.34  Beslut om att underrätta försäkringskassa om att nämnden 
skall uppbära ersättning enligt SFB som ersättning för eko-
nomiskt bistånd som utgivits 

107 kap 5 § 
SFB 

Socialsekreterare 

 3  Utredning 

S
  

3.1  Beslut om att inleda utredning (barn och vuxna) 

a) Ansökan  
b) Anmälan 

11 kap 1 § 
SoL 

 

a) Socialsekrete-
rare 

b) IFO-chef 

S 3.2  Beslut om att utredning inte skall inledas (barn och vuxna) 11 kap 1 § 
SoL 

IFO-chef 

S
  

3.3  Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd (barn och 
vuxna)  

11 kap 1 § 
SoL 

IFO-Chef 

S 3.4  Beslut om förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn 11 kap 2 § 
SoL 

IFO-chef 

S 3.5  Beslut om uppföljning efter avslutad utredning utan insats eller 
efter att en placering upphört 

11 kap 4a 
och b §§ SoL 

IFO-Chef 

 4  Anmälan till Överförmyndare enl Socialtjänstförordning 
 

S
  

4.1  Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för 
underårig 

5 kap 2 § SoF Socialsekreterare 

S 4.2  Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god 
man/förvaltare 

5 kap 3 § 1 p. 
SoF 

Socialsekreterare 

S 4.3  Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av 5 kap 3 § 2 p. Socialsekreterare 
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god man/förvaltare inte längre föreligger SoF  

S
  

4.4  Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden 
beträffande förvaltningen av underårigs egendom 

5 kap 3 § 3 p. 
SoF 

Socialsekreterare 

 5  Vård enligt LVU 

 

S 5.1  Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård enligt LVU 4 § LVU Socialutskott 
(Kan delegeras till 
utskott men inte till 
tjänsteman) 

S
  

5.2  Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom 
under 20 år 

 

6 § 1 st LVU 
2 st 

Socialutskott 
(KsO Ersättare: 
vice ordf. om ut-
skottets beslut inte 
kan avvaktas) 

S
  

5.3  Beslut om att hos Förvaltningsrätten ansöka om förlängning av 
utredningstiden 

8 § LVU IFO-chef 

S 5.4  Beslut i fråga om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § 
LVU skall upphöra 

9 § 3 st LVU KsO 
Ersättare: vice 
ordf. 

S
  

5.5  Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vis-
tas under vårdtiden 

11 § 1 st LVU Socialutskott 
(KsO Ersättare: 
vice ordf. om ut-
skottets beslut inte 
kan avvaktas) 

S 5.6  Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdti-
den 

11 § 2 st LVU  Socialutskott 
(KsO Ersättare: 
vice ordf. om ut-
skottets beslut inte 
kan avvaktas) 

S 5.7  Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån 
beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Socialsekreterare 

S
  

5.8  Beslut (övervägande) om vård med stöd av 2 § LVU fortfa-
rande behövs eller inte, samt eventuell inriktning och utform-
ning av vården 

13 § 1 st LVU Socialutskott 
(Kan delegeras till 
utskott men inte till 
tjänsteman) 

S 5.9  Beslut (omprövning) om vård med stöd av 3 § LVU ska upp-
höra eller ej 

13 § 2 st LVU Socialutskott 
(Kan delegeras till 
utskott men inte till 
tjänsteman) 

S
  

5.10  Beslut i fråga om skäl att ansöka om överflyttning av vårdna-
den enligt 6 kap 8 § föräldrabalken 

13 § 3 st LVU Socialutskott 
(Kan delegeras till 
utskott men inte till 
tjänsteman) 

S 5.11  Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall utövas när 
överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnads-
havaren 

14 § 2 st 1. 
LVU 

Kommunstyrelsen 
(I brådskande fall 
KSO) 

S 5.12  Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för föräl-
dern eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st 
2. LVU 

Kommunstyrelsen  
(I brådskande fall 
KSO) 

S
  

5.13  Beslut (övervägande) i fråga om umgänge eller hemlighål-
lande av vistelseort enligt 14 § 2 st 1. och 2. fortfarande be-
hövs 

14 § 3 st LVU Socialutskott 
(Kan delegeras till 
utskott men inte till 
tjänsteman) 

S 5.14  Beslut i fråga om att vården skall upphöra 21 § 1 st LVU Socialutskott 
(Kan delegeras till 
utskott men inte till 
tjänsteman) 
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S
  

5.15  Beslut i fråga om regelbunden kontakt med särskilt kvalificerad 
kontaktperson eller behandling i öppna former 

22 § 1 st LVU Socialutskott 
(Kan delegeras till 
utskott men inte till 
tjänsteman) 

S 5.16  Prövning/beslut enligt 13 § andra stycket LVU av om ett så-
dant beslut (förebyggande insats) ska upphöra att gälla eller 
inte 

22 § 3 st LVU Socialutskott 
(Kan delegeras till 
utskott men inte till 
tjänsteman) 

S
  

5.17  Beslut i fråga om ansökan hos Förvaltningsrätten om flytt-
ningsförbud 

24 § LVU Socialutskott 
(Kan delegeras till 
utskott men inte till 
tjänsteman) 

S 5.18  Beslut i fråga om flyttningsförbud fortfarande behövs 26 § 1 st LVU Socialutskott 
(Kan delegeras till 
utskott men inte till 
tjänsteman) 

S
  

5.19  Beslut i fråga om att flyttningsförbud skall upphöra 26 § 2 st LVU Socialutskott 
(Kan delegeras till 
utskott men inte till 
tjänsteman) 

S 5.20  Beslut i fråga om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU Socialutskott 
(KsO eller vice ordf. 
om utskottets be-
slut inte kan avvak-
tas)  

S
  

5.21  Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU skall 
upphöra 

30 § 2 st LVU Kommunstyrelsens 
ordf. 
Ersättare: vice ordf. 

S 5.22  Beslut om hur den unges umgänge med förälder eller andra 
vårdnadshavare ska utövas efter beslut om flyttningsförbud 
eller tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse inte kan 
nås 

31 § LVU Kommunstyrelsen  
(KsO eller vice ordf. 
om utskottets be-
slut inte kan avvak-
tas) 

S 5.23  Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för 
läkarundersökningen 

32 § 1 st LVU Socialsekreterare 

 

S 5.24  Beslut i fråga om att begära polishandräckning för att genom-
föra läkarundersökning 

43 § 1 p. LVU Socialutskott 
(KsO eller vice ordf. 
om utskottets be-
slut inte kan avvak-
tas)  

S 5.25  Beslut i fråga om att begära polishandräckning för att genom-
föra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 2 p. LVU Socialutskott 
(KsO eller vice ordf. 
om utskottets be-
slut inte kan avvak-
tas)  

 6  Vård av missbrukare enligt LVM  
 

S 6.1  Beslut om att inleda utredning om skäl för tvångsvård 7 § LVM IFO-chef 

S 6.2  Beslut om att utredning inte skall inledas eller att påbörjad 
utredning skall läggas ned alternativt övergå i en utredning 
enligt 11 kap 1 § SoL 

7 § LVM IFO-chef 

 

S
  

6.3  Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersök-
ningen 

9 § LVM Socialsekreterare 

S 6.4  Beslut i fråga om ansökan hos förvaltningsrätten om tvångs-
vård enligt LVM 

11 § LVM Socialutskott 
(Kan delegeras till 
utskott men inte till 
tjänsteman) 
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S 6.5  Beslut ifråga om omedelbart omhändertagande av miss-
brukare  

13 § LVM Socialutskott 
(KsO eller vice ordf. 
om utskottets be-
slut inte kan avvak-
tas) 

S 6.6  Beslut om att begära polishandräckning för att föra en 
missbrukare till läkarundersökning 

45 § 1. LVM Socialsekreterare  

S 6.7  Beslut om att begära polishandräckning för inställelse vid 
ett LVM-hem eller sjukhus 

45 § 2. LVM Socialsekreterare 

S
  

6.8  Beslut om ersättning till kommunen när bistånd ges för 
missbruksvård i form av plats vid hem för vård eller boende 
eller i familjehem (vuxna) 

8 kap 1 § SoL  
6 kap 1 § SoF  

Socialsekreterare 

S
  

6.9  Beslut om ansökan om intagning på visst hem för vård eller 
boende efter Förvaltningsrätts eller polismyndighets beslut 
om omedelbart omhändertagande  

12 § LVM Socialsekreterare 

 7  Föräldrabalken, FB  
 

S 7.1  Godkännande av faderskapsbekräftelse 

S—protokoll 

1 kap 4 § 1 st 
FB 
9 § FB 

Socialsekreterare 

Assistent  

S
  

7.2  Beslut om att inleda utredning om fastställande av faderskap 
när dom eller bekräftelse finns och faderskapet kan ifrågasät-
tas 

2 kap 1 § FB IFO-chef  

S 7.3  Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap 1 § FB IFO-chef 

S 7.4  Beslut ifråga om nedläggning av faderskapsutredning 2 kap 7 § FB Kommunstyrelsen 

S 7.5  Beslut om att inleda utredning om någon annan man än den 
som är gift med barnets moder kan vara far till barnet eller om 
en kvinna ska anses som förälder 

(Delegationen innefattar inte befogenhet enligt 9 § att besluta 
att inte påbörja en utredning eller att lägga ner en påbörjad 
utredning) 

2 kap 9 § 1 st 
FB 

IFO-chef 
 

S
  

7.6  Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 3 kap 5 § 2 st 
och 6 § 2 st 
FB 

Socialsekreterare  

S 7.7  Beslut att utse utredare i adoptionsutredningar 4 kap 14 § FB IFO-chef 

S 7.8  Beslut om att godkänna eller inte godkänna föräldrars avtal om 
vårdnad, boende och umgänge 

6 kap 6 §, 
14 a § 2 st, 
15 a § 3 st FB 

Socialsekreterare  

 

S 7.9  Beslut om åtgärd utan den andra vårdnadshavarens samtycke 
när ett barn står under vårdnad av två vårdnadshavare och 
endast den ena vårdnadshavaren samtycker  

6 kap 13a § 
FB 

Socialutskott 
(Kan delegeras till 
utskott men inte till 
tjänsteman) 

S 7.10  Beslut att utse utredare i mål och ärenden om vårdnad, bo-
ende och umgänge 

6 kap 19 § FB Socialsekreterare  

 

S 7.11  Lämnande av upplysningar, med förslag till beslut, till tingsrätt i 
vårdnads-, boende- och umgängesmål 

6 kap 19 § FB Kommunstyrelsen 

S 7.12  Lämnande av upplysningar, med förslag till beslut, inför inte-
rimistiskt beslut i tingsrätt beträffande vårdnad, boende eller 
umgänge 

6 kap 20 § FB Kommunstyrelsen  

 

S
  

7.13  Beslut i fråga om att godkänna avtal om att underhållsbidrag 
skall betalas för längre perioder än tre månader  

7 kap 7 § 2 st 
FB 

Socialsekreterare  

 

 8  Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
 

S 8.1  Beslut i fråga om bistånd till asylsökande (dagersättning och 
särskilt bidrag) 

1, 3, 17 och 
18 §§  

Socialsekreterare 
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S 8.2  Beslut i fråga om nedsättning av dagersättning till asylsökande  10 §  Socialsekreterare  

 

OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE SAMT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

 

 9  Socialtjänstlagen mm  
 

S
  

9.1  Beslut i fråga om;  

 

a) Bistånd i form av hemtjänst 
b) Beslut enligt ovan av akut eller tillfällig karaktär, max 2 

veckor 

4 kap 1 § SoL a) Biståndshand-
läggare/LSS-
handläggare 

b) Enhetschef 
med möjlighet 
att vidaredele-
gera till under-
sköterska på 
icke kontorstid 

S 9.2  Beslut i fråga om bistånd i form av särskild boendeform 

 

4 kap 1 § SoL Biståndshandläg-
gare/LSS-
handläggare 

S 9.3  Beslut i fråga om;  

 

a) Bistånd i form av korttidsboende 
b) Beslut enligt ovan vid akuta behov på icke kontorstid 

4 kap 1 § SoL a) Biståndshand-
läggare/LSS-
handläggare  

b) Enhetschef 
med möjlighet 
att vidaredele-
gera till under-
sköterska på 
icke kontorstid 

S
  

9.4  Beslut i fråga om bistånd i form av plats i dagverksamhet  4 kap 1 § SoL Biståndshandläg-
gare 
LSS-handläggare  

S 9.5  Beslut i fråga om ledsagarservice 

 

4 kap 1 § SoL 

 

Biståndshandläg-
gare 
LSS-handläggare  

S
  

9.6  Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson 

 

4 kap 1 § SoL Biståndshandläg-
gare 
LSS-handläggare  

S 9.7  Beslut om bistånd i form av arbete, sysselsättning, rehabilite-
ring 

4 kap 1 § SoL Biståndshandläg-
gare 

S
  

9.8  Beslut om köp av boende i annan kommun eller hos annan 
vårdgivare 

 ÄHO-chef 

 10  Utredning  

S 10.1  Beslut om att inleda utredning  11 kap 1 § 
SoL 

Biståndshandläg-
gare 
LSS-handläggare 

S 10.2  Beslut om att utredning inte skall inledas  11 kap 1 § 
SoL 

ÄHO-chef 

S
  

10.3  Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd   11 kap 1 § 
SoL 

ÄHO-chef 

S 10.4  Beslut om förlängning av utredningstid  11 kap 2 § 
SoL 

ÄHO-chef 

 11  Anmälan till Överförmyndare enl Socialtjänstförordning 
Socialtjänstförordning (2001:937) 

S 11.1  Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god 
man/förvaltare 

5 kap 3 § 1 p. 
SoF 

Biståndshandläg-
gare 
Enhetschefer 

S 11.2  Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av god 5 kap 3 § 2 p. Biståndshandläg-
gare 
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  man/förvaltare inte längre föreligger SoF Enhetschefer 

 12  Stöd och service till vissa funktionshindrade 
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

S 12.1  Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ 
LSS 

LSS-handläggare 
Biståndshandläg-
gare 

S
  

12.2  Beslut i fråga om insats i form av biträde av personlig assistent 
eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans 

7, 9 §§, 2 p. 
LSS 

LSS-handläggare 

S 12.3  Beslut i fråga om ekonomiskt stöd för att bekosta personlig 
assistent vid tillfälligt utökade behov 

7, 9 §§, 2 p.  
LSS 

LSS-handläggare 

S 12.4  Beslut i fråga om insats i form av ledsagarservice 7, 9 §§, 3 p.  
LSS 

 

LSS-handläggare 
Biståndshandläg-
gare 

S
  

12.5  Beslut i fråga om insats i form av kontaktperson 

 

7, 9 §§, 4 p.  
LSS 

LSS-handläggare 
Biståndshandläg-
gare 

S 12.6  Beslut i fråga om insats i form av avlösarservice i hemmet 

 

7, 9 §§, 5 p.  
LSS 

LSS-handläggare 
Biståndshandläg-
gare 

S 12.7  Beslut i fråga om insats i form av korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet 

 

7, 9 §§, 6 p. 
LSS 

LSS-handläggare 
Biståndshandläg-
gare 

S
  

12.8  Beslut i fråga om insats i form av korttidstillsyn för skolungdom 
över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen 
samt under lov 

7, 9 §§, 7 p.  
LSS 

LSS-handläggare 
Biståndshandläg-
gare 

S 12.9  Beslut i fråga om insats i form av boende i familjehem för barn 
och ungdomar 

 

7, 9 §§, 8 p. 
LSS 

LSS-handläggare 
Biståndshandläg-
gare 

S 12.10  Beslut i fråga om insats i form av boende i bostad med särskild 
service för barn och ungdomar 

a) inom kommunens boenden  
b) inom boenden som drivs av annan 

7, 9 §§, 8 p. 
LSS 

 

 

 

a) LSS-
handläggare  

b) ÄHO-chef 

S
  

12.11  Beslut i fråga om insats i form av boende för vuxna i bostad 
med särskild service etc. 

7, 9 §§, 9 p.  
LSS 

LSS-handläggare 

S 12.12  Beslut i fråga om insats i form av daglig verksamhet för perso-
ner i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig 

7, 9 §§, 10 p. 
LSS 

LSS-handläggare  
Biståndshandläg-
gare 

S 12.13  Beslut i fråga om att utbetala assistansersättning till annan 
person än den som är berättigad till insatsen 

11 § LSS Sektorchef 

S
  

12.14  Beslut om upphörande av insats enligt LSS  LSS-handläggare 

S 12.15  Beslut om återbetalning av ekonomiskt stöd som kommunen 
beviljat 

12 § LSS Sektorchef 

S 12.16  Beslut i fråga om förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS 
för person som inte är bosatt i kommunen 

16 § 2 st LSS ÄHO-chef 

S
  

12.17  Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i 
kommunen och besluta om insatser enligt LSS   

16 § 3 st LSS LSS-handläggare 
Biståndshandläg-
gare 

S 12.18  Beslut om att ingå avtal med en enskild person om att tillhan-
dahålla insatser 

17 § LSS ÄHO-chef 

S
  

12.19  Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig assi-
stent till försäkringskassa 

5 § 2 st LASS  LSS-handläggare 

S 12.20  Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnads-
ersättning och tillfälliga kostnader)  

a) enligt norm och riktlinjer  

4 kap 1 § SoL a) LSS-handläggare 
b) ÄHO-chef  
c) ÄHO-chef 
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b) över norm och riktlinjer    
c) ersättning för förlorad arbetsinkomst 

S 12.21  Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av LSS 
är i behov av förmyndare, förvaltare elller god man 

15 § 6. LSS 

 

LSS-handläggare 
Biståndshandläg-
gare  
Enhetschef  

S
  

12.22  Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare eller 
god man inte längre behövs 

15 § 6. LSS 
 

LSS-handläggare 
Biståndshandläg-
gare  
Enhetschef  

 13  Patientsäkerhetslag (2010:659) 
 

S
  

13.1  Beslut i fråga om anmälan till IVO av händelser som har med-
fört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada 

3 kap 5 §  Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 

 

Överklaganden, yttranden och anmälningar m.m. till domstol, åklagarmyndighet och andra myndig-
heter 
 

     

 14  Socialtjänstlagen 

S 14.1  Yttrande till Förvaltningsrätt vid överklagande i SoL-, LVU-, 
LVM- och LSS ärenden  

10 kap 1-2 §§ 
SoL,  
 

Delegat i ur-
sprungsbeslutet 
(Beslut om yttrande 
i fall då nämnd 
fattat beslut kan 
inte delegeras 6 
kap 38 § KL) 

S 14.2  Överklagande samt yrkande om inhibition till kammarrätt samt 
yttrande till kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen i 
SoL-, LVU-, LVM- och LSS ärenden  

10 kap 1-2 §§ 
SoL,  
 

Socialutskott 
(Beslutanderätten 
får inte delegeras 
om ärendet är av 
principiell beskaf-
fenhet eller annars 
av större vikt, 6 kap 
38 § KL) 

S 14.3  Yttrande till kammarrätt i SoL-, LVU- och LVM-, LSS- ärenden  10 kap 1-2 §§ 
SoL,  
 

Socialutskott 
(Beslut om yttrande 
i fall då nämnd 
fattat beslut kan 
inte delegeras 6 
kap 38 § KL) 

S
  

14.4  Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan inför dom-
stol, andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag. 

10 kap 2 § 
SoL 

KsO  
Ersättare: vice 
ordförande 

S
  

14.5  Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM  IFO-chef 

S 14.6  I kommunstyrelsens ställe avge yttrande i ärenden om remiss-
tiden ej medger att ärendet hinner behandlas i KS 

 Socialutskott 

 15  Föräldrabalk 

S 15.1  Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare 
för någon som har fyllt 16 år 

11 kap 16 § 2 
st FB 

Socialsekreterare 

 

 15.2  Lex Sara och övriga missförhållanden    

S 15.3  Beslut att avsluta utredning samt beslut i fråga om anmälan av 
allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga missförhål-
landen till Inspektionen för vård och omsorg (Lex Sara) 

14 kap 6-7 §§ 
SoL 

24 f § LSS 

SOSFS  

ÄHO-chef 

IFO-chef  
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2013:16 

 16  Brottsbalk (1962:700) 

S 16.1  Yttrande till allmän domstol i brottmål 38 kap 2 §  IFO-chef 

S
  

16.2  Yttrande till allmän domstol när den som begått brottslig gär-
ning kan bli föremål för LVM-vård 

31 § 2 st  IFO-chef 

 

 17  Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

S 17.1  Yttrande till åklagarmyndigheten 11 §  Socialsekreterare 

S 17.2  Yttrande till åklagare med anledning av eventuell utredning 
beträffande de som är under 15 år 

31 § och 33 § IFO-chef  

 18  Lag (1996:1620) om offentligt biträde, samt Förordning (1997:405) om offentligt biträde 

S 18.1  Beslut i fråga om anmälan om behov av offentligt biträde 3 § Lag 
(1996:1620) 

Socialsekreterare 

S 18.2  Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde 
samt yttrande över kostnadsberäkning 

3 § Lag 
(1996:1620) 
7 § Förord-
ning 
(1997:405) 

IFO-chef 

 19  Övriga lagstiftningar 

S 19.1  Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 §§ 
Lag 
(2016:1013) 
om person-
namn 

IFO-chef 

S
  

19.2  Beslut i fråga om yttrande i körkortsärende  3 kap 8 § 
5 kap 2 § 
Körkortsför-
ordning 
(1998:980) 

Socialsekreterare 

S 19.3  Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vård-
nadshavares medgivande 

3 § 2 st Pass-
förordning 
(1979:664) 

IFO-chef 

S 19.4  Yttrande i fråga om äktenskaps ingående mellan halvsyskon 15 kap 1 § 
Äktenskaps-
balk 
(1987:230) 

IFO-chef 

S 19.5  Upplysningar i vapenärenden  Vapenlagen 
och Rikspo-
lisstyrelsens 
föreskrifter 
och allmänna 
råd 2009:13 

Socialsekreterare 

S 19.6  Beslut i fråga om anmälan till smittskyddsläkare  6 kap 12 § 
Smittskydds-
lag 
(2004:168) 

IFO-chef 

S 19.7  Beslut i fråga om dödsboanmälan 20 kap 8 a § 
Ärvdabalk 
(1958:637) 

IFO-chef  

S 19.8  Beslut ifråga om att ordna gravsättning 5 kap 2 § 
Begravnings-
lag 
(1990:1144) 

IFO-chef 

S
  

19.9  Beslut i fråga om ersättning till enskild person för egendoms-
skada vid myndighetsutövning som förorsakats av personal 
upp till ett belopp av 1000 kr 

3 kap 2 § 
Skadestånds-
lag 
(1972:207) 

Sektorchef 
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 20  Förvaltningslagen, FL 

 

S 20.1  Beslut att ett ombud eller biträde som är olämpligt för sitt upp-
drag inte längre får medverka i ärendet 

14 § andra 
stycket FL 

Sektorchef 

S
  

20.2  Beslut huruvida ändring av beslut ska ske 37-39 § FL Delegat i ur-
sprungsbeslutet 

S 20.3  Beslut att avvisa överklagande av beslut som kommit in för 
sent  

45 § 1 st 2 
meningen FL 

Delegat i ur-
sprungsbeslutet 

 21  Offentlighet och Sekretess 
 

S
  

21.1  Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän hand-
ling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av 
förbehåll i samband med utlämnande till enskild. 

2 kap 14 § TF  
6 kap, 2, 4 §§ 
OSL 
10 kap 4, 13-
14 §§ OSL 
12 kap 2 § 
OSL 

ÄHO-chef 

IFO-chef  

S 21.2  Beslut i fråga om att lämna ut uppgifter ur personregister till 
statliga myndigheter i forskningssyfte 

12 kap 6 § 
SoL 

ÄHO-chef 

IFO-chef 

S 21.3  Beslut om att polisanmäla samt att inte polisanmäla brott som 
hindrar nämndens verksamhet samt brott mot den egna verk-
samheten (ekonomiskt bistånd, avgifter m.m.) 

10 kap 2 § 
OSL 12 kap 
10 § SoL 

ÄHO-chef 

IFO-chef 

S
  

21.4  Beslut om att polisanmäla samt att inte polisanmäla brott som 
riktar sig mot underårig 

10 kap 21 § 
OSL 
12 kap 10 § 
SoL 

ÄHO-chef 

IFO-chef 
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KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONER INOM TILLVÄXTUTSKOTTETS OMRÅDE 

 
 

T 1  Övergripande   

T 1.1  Kommunal representation vid vänortsbesök  Tillväxtutskott 

T 1.2  Finansiella insatser och stöd vad gäller aktiviteter för att stimu-
lera näringslivet  

 Tillväxtutskott 

T 1.3  Finansiella insatser och stöd för marknadsföring och aktiviteter 
som avser att stimulera till inflyttning, ökad turism och liknande 

a) Belopp upp till 20 000 kr (inom budget)  
b) Belopp över 20 000 kr (inom budget)  

  
 

a) Tillväxtchef 
b) Utskottet 

T 1.4  Beslut i fråga om stöd till kommersiell service (enligt Kom-
munstyrelsens beslutade nivåer) 

Förordning 
(2000:284) 
om stöd till 
kommersiell 
service 

Kommunsekrete-
rare  

T 2  Kultur   

T 2.1  Ansvara för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst 
inom därtill budget  

 Kultur-
/bibliotekschef 

T 2.2  Bevilja bidrag till studieförbund enligt fastställda normer och 
budget  

 Kultur-
/bibliotekschef 

T 2.3  Bevilja bidrag till kulturföreningar enligt fastställda normer 

a) Belopp över 20 000 kr  
b) Belopp upp till 20 000 kr inom beslutad budget.  

  
 

a) Tillväxtut-
skott  

b) Kultur-
/biblioteksch
ef 

T 3  Ungdom och fritid   

T 3.1  Beslut om bidrag till föreningar enligt fastställda normer. 

Belopp upp till 20 000 kr inom beslutad budget. 

 Tillväxtutskott  
Tillväxtchef 

T 4  Turism   

T 4.1  Teckna arrendekontrakt med entreprenör på  
a) Logen ”Töva lite” i Sikeå, 

b) Tullgården i Ratan  

c) Quickstop 

 Tillväxtchef  
 

T 5  Bosättningslag  
Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 

T 5.1  Undertecknande av hyresavtal avseende boendelösningar för 
kommunanvisade nyanlända samt evakueringsboenden för 
flyktingar  

Bosättnings-
lagen 
(2016:38) 

Integrations-
samordnare 

T 5.2  Undertecknande av andrahandshyresavtal avseende boende-
lösningar för kommunanvisade nyanlända 

Bosättnings-
lagen 
(2016:38) 

Integrations-
samordnare 
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BILAGA 1. FÖRKORTNINGAR 

AB Allmänna bestämmelser 17 i lydelse från och med 2019-01-01  

AF Avfallsförordningen (2011:927)  

 AL Alkohollag (2010:1622)   

BFS Boverkets föreskrifter och allmänna råd 

DSF Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, GDPR 

EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 2 9 april 2004 om 
fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung  

EG 882/2004 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om 
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedels-
lagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd 

FAM Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador  

FAOKF Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska bi-
produkter  

FAOKL Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel  

FAPT Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken  

FA-ROB Föreskrifter om avfallshantering för Robertsfors kommun (fastställda 2006-02-23) 

FB Föräldrabalken (1949:381) 

FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

FFAB Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter  

FL Förvaltningslagen (2017:900)  

FMH Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  

FML Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 

FoHMFS 2014:7 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov 

FVV Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.  

GyF Gymnasieförordning (2010:2039) 

KL Kommunallagen (2017:725)  

LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd  

LFAB Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter  

LH-ROB Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Robertsfors kommun (fastställda 1988-02-25) 

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

LL Ledningsrättslagen (1973:1144) 

LMF Livsmedelsförordningen (2006:813)  

LML Livsmedelslagen (2006:804) 

LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

MB Miljöbalken (1998:808)  

MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

MTF Miljötillsynsförordningen (2011:13)  

OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  

PBL Plan- och bygglag (2010:900) 

PBF Plan- och Byggnadsförordning (2011:338) 

SFB Socialförsäkringsbalk (2010:110) 

SFS 1982:129 Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 

SFS 1982:198 Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 

SFS 2007:19 Förordning (2007:19) om PCB mm 

SFS 2014:425 Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel 

SkolF Skolförordning (2011:185) 

SL Skollag (2010:800) 
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SLVFS Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten, omtryck LIVSFS 2017:3  

SoF Socialtjänstförordning (2001:937) 

SoL Socialtjänstlag (2001:453) 

SSF Strålskyddsförordningen (2018:506)  

SSL Strålskyddslagen (2018:369)  

SSMFS  Strålsäkerhetsmyndighetens (2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar 

Taxa A/T Taxa för Robertsfors kommuns prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstift-
ningen 

Taxa livs Taxa för Robertsfors kommuns offentliga kontroll av livsmedel (fastställd 2011-12-07) 

Taxa MB Robertsfors kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken (fastställd 2014-12-03) 

TL Tobakslagen (1993:581) 

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

Viteslagen Lag (1985:206) om viten 

 

 

 


