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Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Godkänna revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning behöver revideras då delarna
gällande tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inte
fanns med i beslutsunderlaget vid antagandet. Delegationsordningen behöver
kompletteras med delegationsrätt till miljöinspektör/miljöchef för beslut gällande
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Delegation och verkställighet
Delegationsbeslut är ett beslut som egentligen ska fattas av nämnden, men där
nämnden har beslutat att flytta över beslutanderätten till någon annan. Besluten
gäller på samma sätt som om nämnden fattat dem. Beslut som fattas av
tjänsteman eller förtroendevald utan delegering i ärendet saknar laga verkan
d.v.s. är inte giltigt. Nämnden kan när som helst återkalla givna delegationer.
Nämnden har däremot inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut. Ärenden
som delegerats till tjänstman kan alltid beslutas av överordnad chef.
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som
innebär ren verkställighet. Följande skillnader kan uppmärksammans. Delegering
innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten träder in i
nämndens ställe. Verkställighet innebär däremot en åtgärd som finns inom
tjänstemannens område. I dessa ärenden saknas normalt beslutsalternativ eller
valmöjligheter. Som exempel kan nämnas många personalärenden eller
tillämpningen av en kommunal taxa.
Med samråd avses att konsultation i ärendet har skett med den som samråd ska
ske med och att detta har beaktats i ärendet. När samråd skett bör detta
dokumenteras genom en anteckning i ärendet. Av anteckningen ska eventuellt
avvikande meningar framgå, samt hur dessa vägts in i ärendet.
Med ärenden av principiell natur avses samma tolkning som getts åt begreppet i
KL 3 kap 9 § beträffande fullmäktiges beslutsfattande. Ärenden av denna typ är
av mera grundläggande natur eller av mera generell räckvidd. Det politiska
momentet i dessa beslut är avgörande.
De beslut som fattas på delegation måste alltid rymmas inom nämndens budget.
Vem kan nämnden delegera till?
Nämnden får delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en grupp av
ärenden till:
~ ett utskott
~ en enskild ledamot eller ersättare
~ en anställd hos kommunen
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Vilka beslut kan nämnden inte delegera?
~ ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller
är av principiell natur
~ framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut fattat av nämnden eller av fullmäktige har överklagats
~ ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
~ ärenden som medför kostnader som inte ryms inom beslutade budgetramar
~ vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter
Vidaredelegation av beslutanderätt
Förvaltningschef kan vidaredelegera beslutanderätten till annan tjänsteman.
Beslutanderätt som förvaltningschef har delegerat till en annan tjänsteman kan
inte vidaredelegeras ytterligare till en annan tjänsteman. Någon skyldighet för
förvaltningschefen eller vidaredelegaten att vidareanmäla besluten till nämnden
föreligger inte, nämnden kan däremot sätta upp sådana krav som villkor för att
godkänna vidaredelegering.
Den som lämnar vidaredelegation ska försäkra sig om att delegaten har
nödvändig kunskap om uppdraget samt är medveten om de styrdokument som
gäller för uppdraget.
Anmälan av delegationsbeslut
Nämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som
fattas till följd av delegation alltid anmälas i nämnden. Anmälan har
registrerings-, informations- och kontrollsyfte. Anmälan lämnas till registrator
senast månaden efter det att beslut har fattats och beslutet ska då vara
undertecknat av delegaten.
Överklagandetid
Överklagandetiden av besluten som är fattade på delegation löper från den dag
nämndens protokoll anslås på kommunens officiella anslagstavla (entrén i
kommunhuset, Elektron). När det gäller myndighetsärenden börjar dock
överklagandetiden löpa från det datum där sökanden fått del av beslutet.
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Författningar med förkortningsförklaringar
AB
AF

Allmänna bestämmelser (allmänna
anställningsvillkor)
2001:1063

AL

Avfallsförordningen
Alkohollagen

AL

1973:1149

Anläggningslagen

BAB

1992:1574

Lag om bostadsanpassningsbidrag

BBR

Boverkets byggregler

BFS

Boverkets författningssamling

FAM

2007:667

Förordning om allvarliga miljöskador

FAOKF 2006:1165

Förordning om avgifter för offentlig kontroll
av foder och animaliska biprodukter

FAPT

1998:940

Förordning om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken

FBL

1970:988

Fastighetsbildningslagen

FSO

2003:789

Förordning om skydd mot olyckor

FFAB

2006:814

Förordning om foder och animaliska
biprodukter

FMH

1998:899

Förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

FMJ

1998:915

Förordning om miljöhänsyn i jordbruket

FMKB

1998:905

Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar

FMSA

1998:950

Förordning om miljösanktionsavgifter

FOAKL 2006:1166

Förordning om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel

FVV

1998:1388

Förordning om vattenverksamhet

2014:425

Förordning om bekämpningsmedel

FL

1986:223

Förvaltningslagen

KL

1991:900

Kommunallagen

LBEV

2010:1011

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

LED

2006:985

Lag om energideklarationer för byggnader

2009:730

Lag om handel med vissa receptbelagda
läkemedel

2006:813

Livsmedelsförordningen

LF
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LFAB

2006:805

Lag om foder animaliska biprodukter

LGS

1998:814

Lag med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning

LIVSFS

2005:20

Livsmedelsverkets föreskrifter om
livsmedelshygien

MTF

2011:13

Miljötillsynsförordningen

LL

2006:804

Livsmedelslagen

LLR

2006:378

Lag om lägenhetsregister

LRL

1973:1144

Ledningsrättslagen

LSO

2003:778

Lagen om skydd mot olyckor

MB

1998:808

Miljöbalken

NFS

Naturvårdsverkets författningssamling

PBF

2011:338

Plan- och byggförordningen

PBL

2010:900

Plan- och bygglagen

PUL

1998:204

Personuppgiftslagen

SF

1988:293

Strålskyddsförordningen

SJVFS

Statens Jordbruksverks författningssamling

SL

1988:220

Strålskyddslagen

SLVFS

2001:30

Statens livsmedelsverks författningssamling

SSI FS

Strålskyddsinstitutets författningssamling

SSMFS

2008:36

Strålsäkerhetsmyndighetens fattningssamling

TL

1993:581

Tobakslagen

2014:227

Lag om färdigställandeskydd
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Innehållsförteckning
1.

Organisation och allmän administration

6

2.

Yttranden och tillstånd

7

3.

Verksamhetslokal

8

4.

Ekonomi

8

5.

Upphandling och avtal

9

6.

Arbetsgivarfrågor

10

7.

Kurser, konferenser och representation

14

8.

Brådskande ärenden/förfall

15

9.

Plan och byggärenden

15

10. Trafik- och gator

25

11. Lägenhetsregister

26

12. Skydd mot olyckor

26

13. Brandfarliga och explosiva varor

27

14. Miljöbalken och annan speciallagstiftning

28

15. Livsmedel – och foderkontroll

38

16. Strålskydd

44

17. Alkohol, tobak, läkemedel

45
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1.
Punkt

1.1

Organisation och allmän administration
Beslut

Delegat

Föra nämndens talan inför domstol, myndighet
samt andra förrättningar

Förvaltningschef

Avge yttrande till högre instans med anledning av
att ett beslut fattat på delegation överklagats.

Förvaltningschef/verksamhetschef/
enhetschef

1.2

Utfärda fullmakt att föra nämndens talan inför
domstol, myndighet samt andra förrättningar

Förvaltningschef

1.3

Avslag på begäran om utlämnande av allmän
handling samt uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande av sådan handling

Förvaltningschef/Chef för kansli och
kommunservice

Beslut om att en handling inte är att anse som
allmän och därför inte ska lämnas ut.

Förvaltningschef/Chef för kansli och
kommunservice

1.4

Överklaga dom/beslut

Förvaltningschef

1.5

Ompröva beslut

Respektive delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Får delegeras vidare

Var för sig. Att lämna
ut handling anses som
verkställighet.

Får delegeras vidare

Vid vidaredelegering
ska samråd ske med
förvaltningschef.
27 § FL
Den som har
beslutanderätt i ett visst
ärende har även har rätt
att ompröva beslutet.
Om det ursprungliga
beslutet ändras genom
omprövning är det ett
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nytt beslut som fattas
enligt 27 § FL

1.6

1.7

Pröva om överklagande inkommit i rätt tid samt
beslut om avvisning. Avser förvaltningsbesvär
och inte laglighetsprövning
Ansöka hos mark- och miljödomstol respektive
förvaltningsrätt om utdömande av vite

Förvaltningschef

Får delegeras vidare.

24 § FL

21 kap. 1 § tredje
stycket 8 MB

Miljöchef

respektive 6 §
viteslagen
47-50 §§ DL,1920 §§ DF

1.8

Besluta att delgivning i ett ärende ska ske
genom kungörelsedelgivning

Miljöchef

1.9

Rätt att teckna och ingå avtal, förbindelser och
andra rättshandlingar som beslutats av nämnden

Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef

Delegationen gäller
inom respektive chefs
verksamhet och
budget.

1.10

Utse personuppgiftsombud

Ordföranden

3 § PUL

1.11

Uppdra åt annan anställd inom kommunen att
besluta i enskilt ärende som omfattas av denna
delegationsordning (s.k. vidaredelegering)

Förvaltningschef

6 kap. 37 § KL

2.
Punkt

Beslut

Yttranden och tillstånd
Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | vxl: 0158-700 00 | gnesta.kommun@gnesta.se
www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

7(48)

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

2.1.

Yttranden över remisser från andra myndigheter och
organisationer som inte är av principiell natur

Förvaltningschef
/verksamhetschef
/enhetschef

2.2

Beslut att ej avge yttrande över remiss från andra
myndigheter och organisationer

Förvaltningschef/verksamhetschef
/enhetschef

2.3

Yttrande om räddningstjänst eller förebyggande
brandskydd

Räddningschef/ Förvaltningschef

3.
Punkt

3.1

Anmärkning

Delegationen gäller
inom respektive chefs
verksamhet och budget.

Får delegeras vidare

LSO

Verksamhetslokal
Beslut

Delegat

Beställning av nya eller ändrade verksamhetslokaler

4.
Punkt

Vidaredelegering

Förvaltningschef

Vidaredelegering

Får delegeras vidare

Anmärkning

I enlighet med Riktlinjer
för anskaffning av
verksamhetslokaler.

Ekonomi
Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

4.1

Omdisponering mellan objekt

Förvaltningschef

Övriga omfördelningar
ska ske i enlighet med
Ekonomiska
styrprinciper

4.2

Skadestånds- och övriga ersättningsärenden

Förvaltningschef/chef
för kansli och
kommunservice

3 kap. skadeståndslagen

Upp till 2 prisbasbelopp
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4.3

Utrangering och försäljning av material för högst två
prisbasbelopp

Respektive chef

4.4

Utse beslutsattestanter för förvaltningen

Förvaltningschefen

5.

Anskaffning, upphandling och avtal

Punkt

5.1

Beslut

Delegat

Beslut om
a) anskaffning av vara, tjänst eller byggentreprenad
inom givet ansvars- eller verksamhetsområde och
inom fastställd budget;
b) genomförande av upphandling enligt a);
c) avbrytande av upphandling enligt a);
d) att göra om en upphandling enligt a);
e) tilldelningsbeslut,
för belopp över 100 000 kronor.
Tilldelningsbeslut vid belopp över 2 miljoner kronor.

I enlighet med
Attestreglemente

Vidaredelegering

a-e, Förvaltningschef,
verksamhetschef eller
enhetschef

Ordförande

Anmärkning

I enlighet med
Upphandlingspolicy
samt riktlinjer för
direktupphandling för
Gnesta kommun.
Val av
upphandlingsförfarande
följer av lag eller
riktlinjer.
Utformning av
förfrågningsunderlag
och uteslutning av
leverantörer är
verkställighet.
Avrop på ramavtal samt
beslut enl. punkt a-e
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upp till 99 999 kronor
är verkställighet.

5.2

Ingå, säga upp eller förlänga upphandlade avtal avseende
löpande ärenden inom det egna verksamhetsområdet.

I enlighet med
Upphandlingspolicy och
riktlinjer för
direktupphandling för
Gnesta kommun.

Förvaltningschef,
verksamhetschef eller

Delegationen avser
beslutade verksamheter
inom ramen för
fastställd investeringsoch driftsbudget.

enhetschef

Förvaltningschef eller
5.3

Beslut om att ingå gemensamma upphandlingar med
andra kommuner eller organisationer (t.ex. SKI
Kommentus eller Kammarkollegiet).

I enlighet med
Upphandlingspolicy för
Gnesta kommun.

verksamhetschef,
i samråd med
upphandlingsstrategen

5.4

Utfärda fullmakt för annan att genomföra upphandling för
kommunens räkning.

6.
Punkt

Beslut

Förvaltningschef

Arbetsgivarfrågor
Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | vxl: 0158-700 00 | gnesta.kommun@gnesta.se
www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

10(48)

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Anställningsärenden
6.1

Anställa och entlediga
-

Förvaltningschef
personal direkt underställd
förvaltningschef

Samråd med
presidiet och PU

-

6.2

-

övrig personal vid anställning över 3
månader

-

Övrig personal vid anställning under 3
månader

Verksamhetschef/Enhetschef
Verkställighet

Samråd med HRchef och HRsamordnare vid
entledigande.
Samråd med
överordnad chef vid
anställning.

Varsel, underrättelse och uppsägning av

Samråd med PU

-

personal direkt underställd förvaltningschef

-

enhetschef

-

övrig personal

Förvaltningschef
Verksamhetschef

Personal med
anställning under tre
månader verkställighet

Respektive chef

6.3

Avskedande av
-

personal direkt underställd förvaltningschef

-

övrig personal

Förvaltningschef

Samråd med
presidium och PU

Verksamhetschef/Enhetschef

Samråd med HR-
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Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

chef eller HRsamordnare
Förhandlingsärenden
Ge direktiv och ramar till förvaltningarna inför
6.4
lönerevisionen
6.5
6.6
6.7
6.8

Godkännande av centrala avtal
Teckna avtal efter genomförda
revisionsförhandlingar, övriga förhandlingar resp.
kollektivavtal

HR-chef

Beslut om stridsåtgärder
Förhandling angående för mycket utbetald lön
m.m. enligt central överenskommelse om
korrigering av preliminär lön m.m.

KS-ordförande

Löne- och anställningsvillkor
Lönesättning vid nyrekrytering inom gällande
6.9
lönebild:
- verksamhetschef

6.10

HR-chef/HR-samordnare

-

enhetschef

-

övrig personal

HR-chef/HR-samordnare

HR-chef/HR-samordnare

Förvaltningschef
Förvaltningschef/verksamhetschef
Förvaltningschef/verksamhetschef/respektive
enhetschef

Lönesättning vid nyrekrytering utom gällande
lönebild

Förvaltningschef/verksamhetschef

Samråd med HRchef eller HRsamordnare
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Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Information till PU
6.11

Lönesättning vid lönerevision

6.12

Beslut om disciplinära åtgärder

Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef

Samråd med HRchef eller HRsamordnare

6.13

Beslut rörande samordningsavdrag gällande
avlönings- och anställningsförmåner
Fastställande av fast tid för löpande fackligt arbete

Personalutskott

19 § AB

6.14

Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef

6.16

Fastställande av ledig tid och ev. löneförmåner för
fackliga
förtroendevalda vid deltagande i kurser eller annan
ledighet där fast tid för löpande fackligt arbete inte
fastställs
Arbetstidsförläggning för kontorspersonal

6.17

Förordnande under semester, sjukdom o.d. för:

6.15

Anses som
verkställighet
Anses som
verkställighet

HR-chef

-

Förvaltningschef

Kommunchef

-

Enhetschef, verksamhetschef

Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef

Personaladministrativa frågor
6.18

Prövning av bisyssla

HR-chef

6.19

Godkännande av pensionsförmåner enligt avtal

HRS

I samråd med FC –
kan påverka
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Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

ekonomin som FC
har ansvar för
6.20

Medgivande av avgångsvederlag:
1->9 månadslöner
-

<9->16 månadslöner

-

<16-24 månadslöner

Närmaste chef

Samråd med HRchef eller PU

Närmaste chef

Samråd med HRchef och PU

Förvaltningschef

Samråd med
presidium och PU

-

7.
Punkt

7.1

7.2

Kurser, konferenser och representation
Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Beslut om deltagande i kurser/konferenser o.d. inom Europa:
- Presidiet

Verkställighet

- Övriga förtroendevalda

Ordförande

- Förvaltningschef

Verkställighet

- Övriga anställda

Verkställighet

I samråd med presidiet.

Beslut om deltagande i kurser/konferenser o.d. utom Europa:
- Förtroendevalda

- Ordförande

- Förvaltningschef

- Ordförande
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

7.3

Beslut

Delegat

- Övriga anställda

- Förvaltningschef

Beslut om representation över 0.1 prisbasbelopp per tillfälle

Ordförande

Vidaredelegering

Var för sig. I enlighet
med Riktlinjer för
representation,
minnesgåvor, mutor och
otillbörliga förmåner.

Förvaltningschef

8.
Punkt

Brådskande ärenden/förfall
Beslut

Delegat

8.1.

Ärenden som inte kan vänta på beslut vid kommande
sammanträde med nämnden

Ordförande

8.2

Beslut i alla ovanstående ärenden med undantag för brådskande
ärenden samt med undantag för ärenden som är delegerade till
ordföranden

Förvaltningschef

8.3

Rätt att vid förfall för angivna tjänstemannadelegater själv utöva
den delegerade beslutsrätten eller vidaredelegera den till anställd
i kommunen

Förvaltningschef

9.
Punkt

Anmärkning

Vidaredelegering

Anmärkning

Samråd med presidiet. 6
kap. 36 § KL
Får delegeras vidare

Plan och byggärenden
Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser
9.1

Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden

Förvaltningschef /

5 kap. 2 och 5§§ PBL
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

9.2

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

finns i en aktuell eller aktualitetsförklarad översiktsplan

Planeringschef

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

Förvaltningschef
/Planeringschef

5 kap. 4 § PBL

Förvaltningschef
/Planeringschef

6 kap. 6 § PBL

Bygglovhandläggare

9 kap. 2 § PBL

Genomförandet av detaljplaner
9.3

Beslut att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets allmänna del när fråga om
prövning har väckts i nämnden

Bygglov, rivningslov och marklov m.m.
9.4

Beslut om bygglov för

Ers – Byggnadsinspektör

1. nybyggnad
2. tillbyggnad
3. annan ändring av byggnad om det innebär att byggnaden
a) helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett
väsentligen annat ändamål
b) inreds någon ytterligare bostad eller ytterligare lokal för
handel, hantverk eller industri
c) byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller
om byggnadens yttre avsevärt påverkas på annat sätt
9.5

Beslut om bygglov som avser att underhålla, byta färg,
fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller någon annan åtgärd

Bygglovhandläggare

9 kap. 8 § PBL

Ers – Byggnadsinspektör
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

som avsevärt påverkar ett byggnadsverk eller ett
bebyggelseområde i värdefull miljö
9.6
9.7

Beslut om bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar
eller ljusanordningar

Bygglovhandläggare

Beslut om bygglov med säsongskaraktär

Bygglovhandläggare

6 kap. 3-4 §§ PBF

Ers – Byggnadsinspektör
9 kap. 9 § PBL

Ers – Byggnadsinspektör
9.8

9.9

Beslut att om en ansökan av en bygglovspliktig åtgärd är
ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en
viss tid, annars kan ansökan komma att avvisas eller avgöras i
befintligt skick.

Bygglovhandläggare

Beslut om rivningslov

Bygglovhandläggare

9 kap. 22 § PBL

Ers – Byggnadsinspektör

9 kap 10, 34 §§ PBL

Ers – Byggnadsinspektör
9.10

Beslut om marklov

Bygglovhandläggare

9 kap 11-13, 35 §§ PBL

Ers – Byggnadsinspektör
9.11

Beslut för åtgärder som inte kräver lov

Byggnadsinspektör

9 kap. 14 § PBL

Ers –
Bygglovhandläggare
9.12

Anmälan för åtgärder som inte kräver lov

Byggnadsinspektör

9 kap 16 § PBL

Ers –
Bygglovhandläggare
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

9.13
9.14

Beslut

Delegat

Beslut om förhandsbesked som inte strider mot gällande
översiktsplan

Bygglovhandläggare

Beslut om bygglov med säsongskaraktär

Bygglovhandläggare

Vidaredelegering

Anmärkning

9 kap 17 § PBL

Ers – Planarkitekt
9 kap. 9 § PBL

Ers – Byggnadsinspektör
9.15

9.16

Beslut om villkorade lov i ärenden där beslut att anta, ändra eller
upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser inte har
vunnit laga kraft

Bygglovhandläggare

Ge villkorsbesked för lov

Bygglovhandläggare

9 kap. 36 § PBL

Ers – Byggnadsinspektör
9 kap 19 § PBL

Ers –Byggnadsinspektör
9.17

Beslut om att samordning med miljönämnd ej ska ske, då
särskilda skäl för det föreligger

Förvaltningschef

9 kap 24 § 1 st. PBL

9.18

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

Bygglovhandläggare

9 kap 27 § PBL

Beslut om tidsbegränsat bygglov i de fall åtgärden har stöd i en
detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller
mark eller om åtgärden har ringa påverkan på omgivningen.

Bygglovhandläggare

Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd är
ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss
tid annars kan anmälan komma att avvisas eller att avgöras i
befintligt skick.

Byggnadsinspektör

9.19

9.20

Ers –Byggnadsinspektör
9 kap 33 § PBL

Ers – Byggnadsinspektör
6 kap 10 § PBL
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

Genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder
9.21 Beslut att utse kontrollansvarig

Vidaredelegering

Bygglovhandläggare
Ers – Byggnadsinspektör

9.22
9.23

9.24

Beslut att ge startbesked om det inte behövs något tekniskt
samråd

Bygglovhandläggare

Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar
som behövs för prövningen av frågan om startbesked om det
inte behövs något tekniskt samråd

Bygglovhandläggare

Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas
och att i startbeskedet

Byggnadsinspektör

- fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om
vem eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga

Anmärkning

10 kap. 9-10, 12-13 §§
samt 11 kap. 35 § PBL
10 kap. 22 § 1 st 1 PBL

Ers – Byggnadsinspektör
10 kap. 22 § 1 st 2 PBL

Ers – Byggnadsinspektör
10 kap. 23-24 §§PBL

Ers –
Bygglovhandläggare

- bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden
- bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som
behövs
- bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om
slutbesked ge de upplysningar om krav enligt annan
lagstiftning som behövs
9.25

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

Byggnadsinspektör

10 kap. 27 §, 11 kap.8 §
PBL
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

eller åtgärd) beslutas av nämnden
Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon
kontrollplan

Byggnadsinspektör

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

Byggnadsinspektör

Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked

Byggnadsinspektör

10 kap. 34-37 §§ PBL

Avge ingripandebesked om någon begär en redovisning om det
vidtagits någon åtgärd som motiverar ett ingripande

Bygglovhandläggare

11 kap. 7 § PBL

9.30

Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs
för tillträde

Förvaltningschef

9.31

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

Bygglovhandläggare

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

Byggnadsinspektör

9.26

9.27

9.28

10 kap. 18 § PBL

Ers –
Bygglovhandläggare
10 kap. 29 § PBL

Ers –
Bygglovhandläggare

Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder
9.29

9.32

Ers –Byggnadsinspektör
Får vidaredelegeras

11 kap. 9 § PBL
11 kap. 17 § PBL

Ers –Byggnadsinspektör
11 kap. 18 § PBL

Ers –
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

uppdraget

Bygglovhandläggare

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även förbud
som förenas med vite

Byggnadsinspektör

9.34

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om
byggnadsverket har säkerhetsbrister, även förbud som förenas
med vite

Byggnadsinspektör

11 kap. 33 § 1 PBL

9.35

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

Byggnadsinspektör

11 kap. 33 § 2 PBL

9.36

Beslut om att ett byggnadsverk får tas i bruk innan slutbesked
ges

Byggnadsinspektör

10 kap. 4 § PBL

9.37

Besluta att utse annan funktionskontrollant

Byggnadsinspektör

11 kap. 34 § PBL

9.38

Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten
för tillträde eller när någon har underlåtit att utföra arbete eller
vidta en åtgärd som har förelagts honom eller henne

Byggnadsinspektör

11 kap. 39 § PBL

9.33

9.39

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

11 kap. 30-32 §§ PBL

Ers –
Bygglovhandläggare

Ers –
Bygglovhandläggare

Ers –
Bygglovhandläggare
Bygglovhandläggare
Ers 1 –
Byggnadsinspektör

12 kap. 8-11 §§ PBL,
kommunens plan- och
bygglovtaxa

Ers 2 – Planarkitekt
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

9.40

Beslut av om särskild besiktning av hissar och andra
motordrivna anordningar

Byggnadsinspektör

5 kap. 9 § PBF

9.41

Beslut om längre besiktningsintervall

Byggnadsinspektör

3 kap. 18 § BFS 2006:26

Beslut om anstånd med besiktning

3 kap. 19 § BFS 2006:26

Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna
anordningar

3 kap. 4-5 §§ BFS
2006:26

9.42

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

Byggnadsinspektör

5 kap. 1-7 §§ PBF, 11
kap. 19-20 §§ PBL

9.43

Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt (om det finns
särskilda skäl)

Byggnadsinspektör

4 § BFS 1991:36

9.44

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

Byggnadsinspektör

BFS 2011:10 3 § samt
BFS 2011:26 punkt 1:21

9.45

Beslut om föreläggande (utan vite) som behövs för att
byggnadens ägare ska fullgöra sin skyldighet

Byggnadsinspektör

25 § LED

Fastighetsbildning
9.46

Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till
byggnadsnämnden för prövning.

Förvaltningschef/
Planeringschef

Får vidaredelegeras

4 kap. 25-25 a §§ FBL

9.47

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

Förvaltningschef/
Planeringschef

Får vidaredelegeras

5 kap. 3 § 3 st FBL
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

9.48

Besluta att ansöka om fastighetsbestämning

Förvaltningschef/
Planeringschef

Får vidaredelegeras

14 kap. 1 a § 1, 3-7 st
FBL

9.49

Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller
gränsutmärkning

Förvaltningschef/
Planeringschef

Får vidaredelegeras

15 kap. 11 § FBL

9.50

Företräda byggnadsnämnden vid samråd med
lantmäterimyndigheten, anläggningslagen

Förvaltningschef/
Planeringschef

Får vidaredelegeras

12, 23 §§ AL

9.51

Rätt att påkalla förrättning

Förvaltningschef/
Planeringschef

Får vidaredelegeras

18 § AL

9.52

Godkännande av beslut eller åtgärd, anläggningslagen

Förvaltningschef/
Planeringschef

Får vidaredelegeras

20 § AL

9.53

Företräda byggnadsnämnden vid samråd med
lantmäterimyndigheten, ledningsrättslagen

Förvaltningschef/
Planeringschef

Får vidaredelegeras

21 § LRL

9.54

Godkännande av beslut eller åtgärd, ledningsrättslagen

Förvaltningschef/
Planeringschef

Får vidaredelegeras

28 § LRL

Skyltning
9.55 Beslut om skyltning varigenom allmänheten avvisas från ett visst
område som är av betydelse för friluftslivet

Miljöstrateg

5 § LGS

Ers 1 Bygglovhandläggare
Ers 2 Byggnadsinspektör

9.56

Beslut om varaktig uppsättning av tavla, skylt, inskrift eller
därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda eller

Bygglovhandläggare

6-8 §§ LGS
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

9.57

Beslut

Delegat

liknande ändamål utomhus, inom detaljplanelagt område

Ers – Byggnadsinspektör

Beslut om affischering eller annan tillfällig anordning utomhus
för reklam, propaganda eller liknande ändamål uppsatta mer än
fyra veckor, inom detaljplanelagt område

Bygglovhandläggare

Vidaredelegering

Anmärkning

9 § LGS

Ers – Byggnadsinspektör

Strandskydd
9.60
9.61

Besluta i enskilda ärenden avseende dispens från miljöbalkens
strandskyddsbestämmelser

Miljöstrateg

7 kap. 18 b § MB

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

Miljöstrateg
Ers: Bygglovhandl

12 kap. 8-11 §§ PBL,
kommunens plan- och
bygglovtaxa

Prövning av behov och beslut i frågan om färdigställandeskydd
behövs eller inte vid nybyggnad av småhus som inte ska
användas för permanent bruk

Byggnadsinspektör

LFS 3 § första stycket
andra meningen

Prövning av behov och beslut i frågan om färdigställandeskydd
behövs eller inte vid tillbyggnad m.m.

Byggnadsinspektör

Ers: Bygglovhandläggare

Färdigställandeskydd
9.62

9.63

Ers –
Bygglovhandläggare

Ers –
Bygglovhandläggare

LFS 3 § första stycket
första meningen
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30

10.

Punkt

Trafik- och gator

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

GATURENHÅLLNING
10.1

Meddela förelägganden och förbud samt besluta om
åtgärder på den ansvariges bekostnad och i förekommande
fall besluta att dessa ska gälla omedelbart oavsett om det
överklagas.

3 och 12 §§ LGS

Gatuingenjör

Avser ej skyltning i
LGS

FORDON, TRAFIK m.m.
10.2

Beslut om flyttning av fordon

Gatuingenjör

Får delegeras vidare

10.3

Trafikfrågor

Gatuingenjör

10.4

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Assistent, teknisk kundtjänst

10.5

Tillfälliga trafik- och parkeringsregleringar, dispenser från
bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd samt
körning på gågata och liknande samt tillfälliga lokala
trafikföreskrifter som ankommer på kommunen

Gatuingenjör

Får delegeras vidare

10.6

Särskilda åtgärder för reglering av trafiken såsom tillfälliga
lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala
trafikföreskrifter

Gatuingenjör

Får delegeras vidare

10.7

Upplåtelse av mark samt affischering mm

Gatuingenjör

Får delegeras vidare

10.8

Yttrande med anledning av:
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

- lokal ordningsstadga

Vidaredelegering

Anmärkning

Gatuingenjör

- torghandelsstadga

11.
Punkt

11.1

Lägenhetsregister
Beslut

Delegat

Beslut i ärenden om fastställande av belägenhetsadress

12.
Punkt

Planeringschef

Vidaredelegering

Anmärkning

Får delegeras vidare

10-11, 13 §§ LLR

Vidaredelegering

Anmärkning

Skydd mot olyckor
Beslut

Delegat

12.1

Meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning
utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand

Räddningschef

Får delegeras vidare

2 kap. 7 § LSO

12.2

Upprätthålla och fastställa förteckning över de byggnader och
anläggningar där regelbunden tillsyn ska förrättas

Räddningschef

Får delegeras vidare

3 kap. 3 § LSO

12.3

Beslut om dispensärenden om sotning

Byggnadsinspektör

Får delegeras vidare

3 kap. 4 § LSO

12.4

Utse brandsyneförrättare

Räddningschef

Får delegeras vidare

3 kap. 14 § LSO

12.5

Utöva kontroll av brandskyddet samt meddela förbud och
föreläggande med anledning av brister som konstateras vid
sotning, dock ej förenat med vite

Skorstensfejarmästare

Får delegeras vidare

3 kap. 6 § 2 st LSO
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

12.6

Beslut om förelägganden och förbud i samband med
brandtillsyn, dock utan vite

Räddningschef

Får delegeras vidare

5 kap. 2 § LSO

12.7

Besluta att förbud eller förelägganden ska gälla omedelbart även
om det överklagas

Räddningschef

Får delegeras vidare

10 kap. 4 § LSO

12.8

Beslut om kontroll från brandskyddssynpunkt i särskilda fall

Räddningschef

Får delegeras vidare

3 kap. 1 § 2 st FSO

13.

Brandfarliga och explosiva varor

Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

13.1

Beslut om tillstånd att hantera, överföra eller importera
explosiva varor eller att yrkesmässigt eller i större mängd hantera
brandfarliga varor

Räddningschef

Får delegeras vidare

16-19 §§ LBEV

13.2

Beslut om nya eller ändrade villkor för tillstånd

Räddningschef

Får delegeras vidare

19 § 3 st LBEV

13.3

Beslut att återkalla tillstånd

Räddningschef

Får delegeras vidare

20 § LBEV

13.4

Beslut att begära den hjälp av polismyndigheten som behövs för
tillsynen

Räddningschef

Får delegeras vidare

24 § 3 st LBEV

13.5

Beslut om förelägganden och förbud, dock utan vite

Räddningschef

Får delegeras vidare

25 § LBEV

13.6

Beslut om avgiftsuttag i enskilda fall för tillståndsprövning,
tillsyn, provtagning, undersökning, godkännanden och andra
beslut och åtgärder

Räddningschef

Får delegeras vidare

27 § LBEV
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30

14.

Punkt

Miljöbalken och annan speciallagstiftning

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Miljöskydd
Allmänna hänsynsregler m.m., 2 kap. MB
14.1

Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de
allmänna hänsynsreglerna

Miljöinspektör

2 kap. 2-9 §§, 26 kap.
MB

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag, 6
kap. MB
14.2

Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i
samrådsskedet om miljökonsekvensbeskrivning

Miljöinspektör

6 kap. 4 § MB

14.3

Avge yttrande till länsstyrelsen med anledning av utökat
samråd om betydande miljöpåverkan

Miljöinspektör

6 kap. 5 § MB

14.4

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

Miljöinspektör

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

Miljöinspektör

14.5

6 kap. 8 § MB, 12
§ FMKB
6 kap. 12-14 §§ MB och
8 § FMKB

Skydd av områden, 7 kap. MB
14.6

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

Miljöchef
Ers- Miljöinspektör

7 kap. 22 § första
respektive andra
styckena MB
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

14.7

14.8

Beslut

Delegat

Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) från
vattenskyddsföreskrifter som länsstyrelsen har meddelat i
den mån länsstyrelsen överlåtit sådan beslutanderätt på
nämnden

Miljöchef
Ers- Miljöinspektör
Miljöchef

Anmärkning

7 kap. 22 § tredje stycket
första meningen MB

Ers- Miljöinspektör

7 kap. 22 § tredje stycket
andra meningen MB

Miljöinspektör

2 kap. 9 § MTF

14.10 Besluta i tillsynsärende angående miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd i övrigt än vad som anges nedan

Miljöchef

14.11 Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i
den s.k. kompletteringsremissen vid prövning av ansökan
om miljöfarlig verksamhet

Miljöinspektör

9 kap. MB ”Miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd”
19 kap. 4 § MB, 9

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

Miljöinspektör

22, 26 §§ FMH

14.13 Besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller
ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut

Miljöchef

9 kap. 8 §, 24 kap. 8 §
MB

14.14 Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet ska gälla

Miljöinspektör

14.9

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

Vidaredelegering

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

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB m.m.
Ers. – Miljöinspektör

§ FMH, respektive 22
kap. 4 och 10 §§ MB

Ers. – Miljöinspektör

19 kap. 5 § punkt 12
och 22 kap. 28 § MB
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

även om det överklagas
14.15 Besluta i ärende om anmälan angående att anordna en
gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom
detaljplanelagt område.

Miljöinspektör

37 § FMH

14.16 Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan.

Miljöinspektör

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

14.17 Besluta i ärende (inklusive dispens) om tillstånd att inom
område med detaljplan hålla

Miljöinspektör

4 § Lokala föreskrifter –
Skydd för människors
hälsa och miljö, 39 §
FMH

14.18 Besluta i ärende om anmälan om att driva eller arrangera viss
verksamhet enligt 38 § FMH

Miljöinspektör

38 § FMH

14.19 Besluta i tillsynsärende angående byggnader, lokaler och
anläggningar

Miljöinspektör

45 § FMH

14.20 Besluta att åtgärder ska vidtas mot ohyra och andra
skadedjur som kan orsaka olägenhet för människors ohälsa

Miljöinspektör

9 kap. 9 § MB, 34 §
FMH

14.21 Besluta om dispens från vad som gäller enligt kommunens
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön, om det är uppenbart att risk för olägenheter från

Miljöinspektör

Lokala föreskrifter för
att skydda människors
hälsa och miljön

-

Nötkreatur, häst, get, får eller svin

-

Pälsdjur eller fjärderfän, som inte är sällskapsdjur

-

Orm
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger
14.22 Besluta om tillstånd att inrätta avloppsanordning med
ansluten vattentoalett samt besluta om tillstånd att ansluta
vattentoalett till befintlig avloppsanordning

Miljöinspektör

13 § 1 och 2 st. FMH

14.23 Besluta om tillstånd att inrätta annan avloppsanordning än
till vilken vattentoalett är ansluten

Miljöinspektör

13 § 4 st. FMH, 3 §
Lokala föreskrifter –
Skydd för människors
hälsa och miljö

14.24 Besluta i tillsynsärende angående ändring av
avloppsanordning

Miljöinspektör

14 § FMH

14.25 Besluta att avloppsanläggning inte får tas i bruk förrän den
har besiktigats och godkänts av nämnden

Miljöinspektör

18 § FMH

14.26 Besluta om tillstånd att inrätta avloppsanordningar för bad,
disk- och tvättavloppsvatten inom områden med detaljplan

Miljöinspektör

2 § 2 st Lokala
föreskrifter – Skydd för
människors hälsa och
miljö

14.27 Besluta om anmälan angående värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten

Miljöinspektör

17 § FMH

14.28 Besluta i ärende om tillstånd om att inrätta anläggning för ny
grundvattentäkt eller i ärende om anmälan av sådana
anläggningar som redan finns där anmälan krävs enligt
kommunens lokala föreskrifter

Miljöinspektör

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

14.29 Besluta att hänskjuta en anmälan enligt 9 kap. 6 § MB till

Miljöchef

24 §FMH
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

länsstyrelsen förutsatt att särskild skäl föreligger

Vidaredelegering

Anmärkning

Ers. – Miljöinspektör

14.30 Besluta att en anmälan avseende C-verksamhet ska utökas
med en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. MB

Miljöchef

14.31 Besluta i ärende om anmälan om miljöfarlig verksamhet som
enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd är anmälningspliktig (C-verksamhet)

Miljöchef

14.32 Besluta om åtgärd för att spåra och undanröja risken för
smittspridning vid allvarlig smittsam sjukdom

Miljöchef

25 § FMH

Ers. – Miljöinspektör
27 § FMH

Ers. – Miljöinspektör
9 kap. 15 § MB

Ers. – Miljöinspektör

Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB
14.33 Besluta i tillsynsärende angående förorenade områden i
övrigt än vad som anges nedan

Miljöchef

10 kap. MB

14.34 Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare
eller annars den som är efterbehandlingsansvarig att utreda
föroreningar

Miljöinspektör

10 kap. 10 § MB

14.35 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av
föroreningsskada

Miljöinspektör

10 kap. 4 § MB

14.36 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig
miljöskada

Miljöinspektör

Ers. – Miljöinspektör

3 kap. 31 § 2-3
MTF, 10 kap. 14 §
MB, 18-21 §§ FAM

14.37 Besluta i ärende angående vidta en avhjälpande åtgärd om
ökad risk för spridning eller exponering av förorening finns

Miljöchef

28 § FMH

Ers. – Miljöinspektör
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

som inte är ringa
Vattenverksamhet, 11 kap. MB
14.38 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av
vattenverksamhet eller till länsstyrelse eller mark- och
miljödomstol i ärende om tillstånd för markavvattning

Miljöinspektör

11 kap. 9 a-b, 13 §§
MB, 21 § FVV

Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB
14.39 Besluta avge yttrande i ärende om anmälan för samråd enligt
12 kap. 6 § MB

Miljöchef
Ers- Miljöinspektör

12 kap. 6 § MB

14.40 Besluta i tillsynsärende avseende lagring av gödsel

Miljöinspektör

6-7 §§ FMJ

14.41 Besluta i tillsynsärende avseende spridning av gödsel

Miljöinspektör

SJVFS 2011:25

14.42 Besluta i tillsynsärende angående kemiska produkter och
biotekniska organismer i övrigt än vad som anges nedan

Miljöchef

14 kap. MB

14.43 Besluta i ärende om spridning av kemiska
bekämpningsmedel

Miljöinspektör

Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB
Ers. – Miljöinspektör
6 kap 1 § Förordning
(2014:425) om
bekämpningsmedel, 2
kap 39-41 §§
Naturvårdsverkets
föreskrifter om
spridning av vissa
biocidprodukter; NFS
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

2015:3
14.44 Besluta i tillsynsärende om fluorerande växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen

Miljöinspektör

NFS 2007:846

14.45 Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid
lagring av brandfarliga vätskor

Miljöinspektör

NFS 2003:24

14.46 Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att avlägsna
PCB-produkter i byggnader och anläggningar

Miljöinspektör

18 § förordningen
(2007:19) om PCB

Avfall och producentansvar, 15 kap. MB
14.47 Besluta i tillsynsärende angående hushållsavfall,
industriavfall, producentansvar och hantering av avfall i
övrigt än vad som anges närmare nedan

Miljöchef

15 kap. MB

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

Miljöinspektör

51 § AF

14.49 Besluta om dispens/tillstånd att själv återvinna och
bortskaffa avfall

Miljöinspektör

15 kap. 18 § 3-4 st MB

14.50 Förelägga den som är ansvarig för nedskräpning att
iordningsställa platsen samt vidta erforderliga åtgärder

Miljöinspektör
Ers. – Miljöchef

15 kap. 30 § MB, 26 kap.
9 § MB

14.51 Besluta i ärende om dumpning av avfall

Miljöinspektör

15 kap. 31-33 §§ MB

Ers. – Miljöinspektör
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

14.52 Besluta i ärende om anmälan angående att själv på
fastigheten kompostera eller gräva ned eller på annat sätt
återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall

Miljöinspektör

38 § AF

14.53 Förelägga om att lämna uppgifter för den som bedriver
verksamhet där avfall mellanlagras, bortskaffas eller där
farligt avfall uppkommer

Miljöinspektör

45 § AF

14.54 Besluta i ärende om anmälan att på egen fastighet själv ta
hand om matavfall

Miljöinspektör

22 §
renhållningsföreskrifter
för Gnesta kommun

14.55 Besluta om i ärende om tillstånd att på egen fastighet själv
samkompostera latrin

Miljöinspektör

23-24 §§
renhållningsföreskrifter
för Gnesta kommun

14.56 Besluta om undantag/dispens från renhållningsföreskrifter
avseende förlängt hämtningsintervall

Miljöinspektör

27 §
renhållningsföreskrifter
för Gnesta kommun

14.57 Besluta i ärende om ansökan om tillstånd att sprida slam
eller latrin på fastigheten

Miljöinspektör

29 §
renhållningsföreskrifter
för Gnesta kommun

Miljöchef

26 kap. 7 § MB

Tillsyn, 26 kap. MB
14.58 Ingå avtal med annan kommun om att anställda i den
kommunen får besluta på kommunens vägnar i visst ärende

Ers- Miljöinspektör
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

14.59 Meddela förelägganden och förbud samt besluta om
åtgärder och i förekommande fall besluta att dessa ska gälla
omedelbart oavsett om det överklagas

Miljöinspektör

26 kap. 9, 26 §§ MB

14.60 Besluta om föreläggande eller förbud förenat med vite upp
till 20 000 kronor i ärenden som nämnden ansvarar för

Miljöchef

26 kap. 14 § MB

14.61 Ålägga tidigare fastighetsägare/nyttjanderättshavare att
lämna uppgift om ny ägares/nyttjanderättshavares namn och
adress

Miljöinspektör

26 kap. 13 § MB

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

Miljöinspektör

26 kap. 15 § MB

14.63 Ansöka hos kronofogdemyndigheten att verkställa
förelägganden eller förbud och ansöka om handräckning.

Miljöchef

26 kap. 17 § MB

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

Miljöinspektör

26 kap. 19 § 3 st MB

14.65 Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge
miljörapport

Miljöinspektör

26 kap. 20 § MB

14.66 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller
vidtar åtgärd lämnar de uppgifter och handlingar som

Miljöinspektör

26 kap. 21 § MB

Ers- Miljöinspektör

Ers. – Miljöinspektör
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

behövs för tillsynen
14.67 Förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd
eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt
ändamål att utföra undersökningar av verksamheten och
dess verkningar som behövs för tillsynen
14.68 Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och
dess verksamhet i stället ska utföras av någon annan och
utse någon att göra sådan undersökning, om kostnaden för
undersökningen inte överstiger 10 000 kronor
14.69 Förena beslut om undersökning med förbud att överlåta
berörd fastighet eller egendom till dess undersökning är
genomförd

Miljöinspektör

Miljöchef

26 kap. 22 § MB

Ers- Miljöinspektör

26 kap. 22 § första
stycket MB

Miljöchef

26 kap. 22 § 3 st MB

Ers. – Miljöinspektör

Avgifter, 27 kap. MB
14.70 Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn enligt
kommunens taxa om avgifter inom miljöbalkens
tillämpningsområde

Miljöinspektör

27 kap. 1 § MB,
Kommunens taxa

14.71 Sätta ned eller efterskänka avgift enligt kommunens taxa för
prövning och tillsyn enligt MB

Miljöchef

4 § kommunens taxa för
prövning och tillsyn
enligt MB

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

Miljöinspektör

Ers. – Miljöinspektör

9 kap. 5 § FAPT

Tillträde m.m., 28 kap. MB
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

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

Vidaredelegering

Anmärkning

Miljöinspektör

28 kap. 1 och 8 §§ MB

Miljöchef

30 kap. 3 § MB

Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB
14.74 Besluta om miljösanktionsavgift

Ers. – Miljöinspektör
14.75 Besluta att ta ut en miljösanktionsavgift om en överträdelse
upprepas eller fortfarande pågår två år efter ett beslut om
miljösanktionsavgift

15.
Punkt

Miljöchef

3 § FMSA

Ers. – Miljöinspektör

Livsmedel – och foderkontroll, vissa övriga ärenden

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Livsmedelslagen, Livsmedelsförordningen och Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
15.1

Beslut om fastställande av provtagningspunkter samt
frekvensen av normal respektive utvidgad kontroll av
dricksvatten

Miljöinspektör

11 § SLVFS

15.2

Beslut i ärende om registrering av livsmedelsanläggning

Miljöinspektör

Art 31.1 a) och b) EGförordning 882/2004
samt art 6.2 i EGförordning 852/2004, 23
§ LL
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

15.3

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 beslut som meddelats
med stöd EG-bestämmelserna

Miljöinspektör

22 § LL

15.4

Beslut att meddela förelägganden och förbud förenat med
vite upp till 20 000 kronor som behövs för efterlevnaden av
livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen
samt de beslut som meddelats med stöd EGbestämmelserna

Miljöchef

23 § LL

15.5

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

Miljöinspektör

24 § första och andra
styckena LL, 34 § LF

15.6

Beslut om att på ägarens bekostnad låta förstöra
omhändertagen vara eller varor som omfattas av ett förbud
enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6 p LIVSL

Miljöchef
Ers. – Miljöinspektör

24 § tredje stycket LL, 34
§ LF

Beslut om att person som är sysselsatt med
livsmedelshantering ska genomgå läkarundersökning

Miljöchef

8 § LF

15.8

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

Miljöinspektör

25 § LL

15.9

Begära upplysningar, ta del av handlingar samt få tillträde
till lokaler

Miljöinspektör

20 § LL

15.7

Ers. – Miljöinspektör

Ers. – Miljöinspektör
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

15.10

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

Miljöinspektör

27 § LL

15.11

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

Miljöinspektör

33 § LL

Miljöinspektör

Art 54 p 2 a EGförordning 882/2004

Miljöinspektör

Art 54 p 2 b EGförordning 882/2004

Kontrollförordningen (EG) 882/2004 om offentlig kontroll
15.12 Besluta om sanering eller andra nödvändiga åtgärder för att
se till att livsmedel är säkra och att livsmedelslagstiftningen
följs
15.13 Beslut om att begränsa eller förbjuda utsläppande på
marknaden och import eller export av livsmedel
15.14

Beslut om att övervaka och vid behov beordra att livsmedel
återkallas eller dras tillbaka från marknaden

Miljöinspektör

Art 54 p 2 c EGförordning 882/2004

15.15

Beslut om att övervaka och vid behov beordra att livsmedel
destrueras.

Miljöinspektör

Art 54 p 2 c EGförordning 882/2004

15.16

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

Miljöinspektör

Art 54 p 2 d EGförordning 882/2004

Miljöchef

Art 54 p 2 e EGförordning 882/2004

15.17
15.18

I brådskande fall beslut om att tillfälligt avbryta driften av
hela eller delar av det berörda företaget under en lämplig
tidsperiod.
Besluta om åtgärder som avses i art 19 882/2004 för
sändningar från tredje länder

Ers. – Miljöinspektör
Miljöinspektör

Art 54 p 2 g EGförordning 882/2004
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

15.19

Beslut

Delegat

Besluta om andra åtgärder som anses motiverade

Vidaredelegering

Miljöchef
Ers. – Miljöinspektör

15.20

Beslut om omhändertagande av livsmedel från tredjeländer
som inte överensstämmer med bestämmelserna i
livsmedels- lagstiftningen samt besluta om att
a) förordna om att livsmedlet destrueras, blir föremål
för särskild behandling i enlighet med art. 20 eller
återsänds utanför gemenskapen i enlighet med art.
21 eller vidtagande av andra lämpliga åtgärder
b) beträffande livsmedel som redan släppts ut på
marknaden, övervaka livsmedlet eller förordna om
att det återkallas eller dras tillbaka från marknaden
innan någon av de åtgärder som anges ovan vidtas.

Miljöinspektör

Anmärkning

Art 54 p 2 h EGförordning 882/2004
Art 19.1 EG-förordning
882/2004

Miljöchef
Ers. – Miljöinspektör
Miljöchef
Ers. – Miljöinspektör

15.21

Besluta om att omhänderta sändning i avvaktan på
destruktion eller vidta andra lämpliga åtgärder som är
nödvändiga för att skydda människors och djurs hälsa

Miljöinspektör

Art 19.2 EG-förordning
882/2004

15.22

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

Miljöchef

Art 19.2 EG-förordning
882/2004

Besluta om att omhänderta en sändning till dess
kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig kontroll

Miljöinspektör

15.23

Ers. – Miljöinspektör

Art 18 EG-förordning
882/2004
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

vid misstanke om bristande efterlevnad m.m.
Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
15.24

Besluta om fasta, förutbestämda avgifter (ej timavgift) enligt
kommunens taxa för prövning och kontroll enligt LL

Miljöinspektör

FOAKL

15.25

Besluta om timbaserade, ej förutbestämda avgifter, enligt
kommunens taxa för prövning och kontroll enligt LL

Miljöchef

FOAKL

Besluta enligt 18 § i Gnesta kommuns taxa för prövning
och kontroll enligt LL sätta ned eller efterskänka avgift

Miljöchef

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

Miljöinspektör

15.26
15.27

Ers. – Miljöinspektör
FOAKL

Ers. – Miljöinspektör
11 § FAOKL, art.
28 EG 882/2004

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
15.28

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som
behövs för efterlevnad av lagen, de föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen samt de beslut som meddelats med
stöd EG-bestämmelserna

Miljöinspektör

23 § LFAB
12 § FFAB

15.29

Beslut att meddela förelägganden och förbud förenat med
vite upp till 20 000 kronor som behövs för efterlevnad av
lagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de
beslut som meddelats med stöd EG-bestämmelserna

Miljöchef

23 § LFAB
12 § FFAB

Ers- Miljöinspektör
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

15.30

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

Miljöinspektör

25 § LFAB

15.31

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

Miljöinspektör

27 § LFAB

15.32

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

Miljöinspektör

33 § LFAB

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

Miljöinspektör

3-6 §§ FAOKF
28 § LFAB

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften

Miljöchef

Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig
kontroll av foder och animaliska biprodukter
15.33

15.34

Ers- Miljöinspektör
15.35

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

Art. 27 EG 882/2004,
Kommunens taxa
11 § FAOKF,
Kommunens taxa

Miljöinspektör

12 § FAOKF, art.
28 EG 882/2004

Miljöinspektör

2 kap 27 § SJVFS
2006:84

Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2006:84) om befattning med
animaliska biprodukter
15.36

Anvisa plats för nedgrävning av animaliska biprodukter

Vissa övriga ärenden
15.37

Avge yttrande i ärende angående bygglov, rivningslov och

Miljöinspektör

Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | vxl: 0158-700 00 | gnesta.kommun@gnesta.se
www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

43(48)

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Vidaredelegering

Anmärkning

marklov som rör enstaka småhus eller fritidshus
15.38

Avge yttrande angående detaljplan och
områdesbestämmelser där enkelt planförfarande tillämpas

Miljöinspektör

15.39

Avge yttrande över förslag till detaljplan och
områdesbestämmelser under granskningstiden när
nämnden tidigare avgivit yttrande i samrådsskedet

Miljöinspektör

15.40

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

Miljöinspektör

15.41

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

Miljöinspektör

15.42

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

Miljöinspektör

15.43

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

Miljöinspektör

16.
Punkt

Strålskydd
Beslut

Delegat

16.1

Besluta att begära att få upplysningar, handlingar och liknande
som behövs för tillsynen.

Miljöinspektör

31 § 1 p SL

16.2

Besluta om rätt till tillträde till i lagrummet angivna platser och
där göra undersökningar och ta prov

Miljöinspektör

31 § 2 p SL

16.3

Begära polishandräckning

Miljöinspektör

31 § 2 st SL
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

16.4

Meddela föreläggande

Miljöinspektör

32 § 1 st SL

16.5

Meddela förbud

Miljöchef

32 § 1 st SL

Ers - Miljöinspektör
16.6

Besluta om rättelse på den felandes bekostnad

Miljöinspektör

32 § 2 st SL

16.7

Omhänderta eller försegla teknisk anordning/anläggning som
kan alstra strålning

Miljöinspektör

33 § SL

16.8

Besluta i ärende om anmälan av solarier

Miljöinspektör

8 § SSI FS

16.9

Besluta om fasta, förutbestämda avgifter (ej timavgift) enligt
kommunens taxa för tillsyn enligt SL

Miljöinspektör

16 a § SF

16.10 Besluta om timbaserade, ej förutbestämda avgifter enligt
kommunens taxa för tillsyn enligt SL

Miljöchef

16 a § SF

16.11 Besluta att enligt 11 § i Gnesta kommuns taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken sätt ned eller efterskänka avgift enligt
kommunens taxa för tillsyn enligt SL

Miljöchef

17.

Ers - Miljöinspektör
16 § SF

Ers - Miljöinspektör

Alkohol, tobak, läkemedel

ALKOHOLLAGEN
Beslut om stadigvarande
17.1 serveringstillstånd till allmänheten
och slutet sällskap

SBN

8 kap 2,4,7 § AL
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

Beslut om utvidgning av
serveringstillstånd till att omfatta
uteservering
Beslut om tillfälligt
serveringstillstånd
till allmänheten

Beslut om tillfälligt
serveringstillstånd
till slutna sällskap
Beslut om tillstånd till arrangerande
avprovsmakning för enstaka
tidsperiod
Beslut om godkännande av tillfällig
lokal för cateringföretag med
stadigvarande tillstånd
Beslut om tillfällig ändring av
stadigvarande tillstånd avseende
serveringsyta, tid eller dryck. Avser
även komplettering med catering
och gemensam serveringsyta
Godkännande av anmälan av
förändringar i verksamheten
(ändrad inriktning, byte av

Miljöinspektör/Alkoholinspektör

8 kap 2 § AL

Miljöinspektör/Alkoholinspektör
Om förslag till
avslag föreligger,
hänskjuts ärendet
till SBN
till beslut.

8 kap 4 § AL

Miljöinspektör/Alkoholinspektör

8 kap 2 § AL

Miljöinspektör/Alkoholinspektör

8 kap 2 §, 6 §, 7
§ AL

Miljöinspektör/Alkoholinspektör

8 kap 14 §, 9 kap 11 § AL

Miljöinspektör/Alkoholinspektör

Miljöinspektör/Alkoholinspektör

8 kap 2, 4,14,19 §§,
AL

8 kap 2, 4, 14, 19 §§
AL
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30

bolagsman med mera)
17.9

Beslut om serveringstillstånd vid
ansökan från konkursbo

Beslut om medgivande till
ombyggnad
17.10
av serveringsställe

17.11

17.12

17.13

17.14

Beslut i fråga om att godkänna att
verksamhet läggs ned, om avbrott
sker eller om verksamheten
förändras i något annat avseende
av betydelse
Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd på grund av
brott eller vad som i övrigt gäller
för tillståndet
Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd som inte längre
utnyttjas eller på tillståndshavarens
egen begäran
Beslut om att meddela undantag
från skyldighet att avlägga
kunskapsprov

Beslut i fråga om att inleda
17.15 åtgärdeärende om eventuellt
administrativt ingripande

Miljöinspektör/Alkoholinspektör

Miljöinspektör/Alkoholinspektör

9 kap 12 § AL
8 kap 12 § 9 kap 11
§ AL

Miljöinspektör/Alkoholinspektör

8 kap. 12 § samt 9 kap 11§ AL

SBN

9 kap. 18 § AL

Miljöinspektör/Alkoholinspektör

9 kap. 18 § AL

Miljöinspektör/Alkoholinspektör

8 kap 12 § AL

Miljöinspektör/Alkoholinspektör

9 kap 17-18 §§ AL
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30

17.16
17.17
17.18
17.19

17.20
17.21
17.22

Beslut i fråga om att avskriva
ärende om eventuellt
administrativt
ingripande
Beslut
om att meddela
tillståndsinnehavar
e erinran/varning
Beslut om att förbjuda detaljhandel
av folköl eller servering av folköl
Beslut om återkallelse av
gemensam
serveringsyt
a
Beslut om förbud eller
inskränkning av försäljning av
alkoholdrycker för visst
tillfälle om avskrivning av
Beslut
tillsynsärende
Begäran hos polismyndigheten om
handräckning för att kunna
utföra tillsyn

Miljöch
ef Ers –
Miljöinspektör/Alkoholinspektör

9 kap 17-18 §§ AL

SBN

9 kap. 17,19 § AL

SBN

9 kap. 19 § AL

Miljöinspektör/Alkoholinspektör

9 kap 18 § p1 AL

SBN

3 kap. 10 § 2 st. AL

Miljöinspektör/Alkoholinspektör
Miljöinspektör/Alkoholinspektör

9 kap 9 § AL

TOBAKSLAGEN OCH LAG OM HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL
17.23

Besluta om föreläggande och
förbud

Miljöinspektör

20 § TL

17.24

Besluta om förstörande av
tobaksvaror

Miljöchef

21 § TL
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2016-10-30

17.25

Besluta om omhändertagande av
varor

Miljöinspektör

21 § TL

17.26

Besluta att ta ut avgift för anmälan
och tillsyn av den som bedriver
anmälningspliktig
näringsverksamhet med
tobaksvaror.

Miljöinspektör

19 b § TL
Kommunens taxa

17.27 Meddela varning enligt tobakslagen. Miljöchef
17.28

Beslut om förbud mot
tobaksförsäljning i högst sex
månader

17.29

Begära in upplysningar och
Miljöinspektör
handlingar som behövs för tillsynen

17.30

17.31

17.32

Besluta att begära polishjälp för att
få den hjälp som behövs för
tillämpningen av tobakslagens 21
och 23 §§

Miljöchef

20a § TL
20a § TL
22 § TL

Miljöinspektör

Kontroll av detaljhandel med vissa
receptfria läkemedel på andra
Miljöinspektör
försäljningsställen än
öppenvårdsapotek.
Begära in de upplysningar och
handlingar som behövs för
kontrollen. Ger rätt till tillträde till
Miljöinspektör
områden, lokaler och andra
utrymmen som används i samband
med detaljhandeln och hanteringen i

20-21 §§ Lag om handel med vissa receptfria läkemedel

21 § Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
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Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden

övrigt av läkemedel.

17.33

17.34

Gällande från: 2016-10-30

Besluta om att rapportera brister i
efterlevnaden av denna lag och av
de föreskrifter som har meddelats i
Miljöinspektör
anslutning till lagen till
Läkemedelsverket.
Besluta om avgift och debitera
avgift av den som bedriver handel
med vissa receptfria läkemedel.

Miljöinspektör

21 § Lag om handel med vissa receptfria läkemedel

23 § Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
Kommunens taxa
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