DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN
Beslutad av bygglovs- och tillsynsnämnden
2019-01-02 § 6, med ändring 2019-02-20 § 3,
2019-06-12 § 7, 2019-10-16 § 7, 2019-11-11 § 12
2020-03-16 § 6, 2020-05-13 § 7, 2020-06-10 § X

Delegationsordning för bygglovs- och
tillsynsnämnden

Kommunallagens regler om delegering av ärenden inom en nämnd
Nämnders möjlighet till delegation av beslutanderätt i vissa ärenden till en enskild ledamot
behandlas i 6 kap. 37 § kommunallagen (2017:725). Delegation till anställda behandlas i 7
kap. 5-8 §§ kommunallagen.
Nämnden får också besluta att åt ordföranden, eller annan ledamot, delegera beslutanderätten
i sådana ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan vänta. Bestämmelser
om detta finns i 6 kap. 39 § kommunallagen.
I vissa fall får beslutanderätten inte delegeras, se 6 kap. 38 § kommunallagen. Detta gäller
ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning eller kvalitet; framställningar till
fullmäktige eller yttranden med anledning av överklagande av beslut som nämnden i sin
helhet fattat; ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt; ärenden som väckts genom medborgarförslag; samt slutligen
ärenden som enligt lag inte får delegeras.

Delegerad beslutanderätt
Bygglovs- och tillsynsnämndens ansvar och behörighet framgår av reglementet för nämnden
(HKF 4000) samt det gemensamma reglementet för nämnder i Huddinge kommun (HKF
9010).
Delegationsregler:
•

•
•
•

Vid förfall för ordinarie delegat, och då beslut inte utan olägenhet kan uppskjutas, har
överordnad tjänsteperson, förordnad vikarie, eller annan tjänsteperson inom
verksamhetsområdet med samma funktion rätt att fatta beslut i stället för ordinarie
tjänsteperson. Den överordnade tjänstepersonen bestämmer i ett sådant fall vem av
dessa som ska fatta beslut.
Om ärendets beskaffenhet så påkallar, ska beslut fattas av överordnad tjänsteperson,
utskott eller nämnd. Det är den överordnade tjänstepersonen som tar ställning till detta.
I de fall förvaltningsdirektören är delegat får förvaltningsdirektören i sin tur uppdra åt
en annan anställd inom kommunen att besluta i stället, om inte annat anges den
specifika delegationen.
Beslutsrätt som är delegerad till ordförande är också vid förfall för ordförande/förste
vice ordförande i nämnden delegerad till nämndens förste vice ordförande eller andre
vice ordförande i nu nämnd ordning.

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Syftet med anmälningsskyldigheten är dels att tillgodose nämndens informations- och
kontrollbehov, dels att se till att beslutet vinner laga kraft. Ett kommunalrättsligt beslut vinner
laga kraft efter tre veckor räknat från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att
protokollet över beslutet justerats.
Vad gäller beslut som fattats med stöd av delegation räknas klagotiden från den dag då anslag
skett avseende justering av protokoll från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes till
nämnden.
Detta gäller dock inte om särskilda bestämmelser om överklagande finns i speciallagstiftning,
såsom miljöbalken eller plan- och bygglagen.

Verkställighetsbeslut
Till beslutsfattande som faller utanför delegationsbegreppet hör beslut som är att betrakta som
ren verkställighet, d v s ärenden där det saknas utrymme för självständiga bedömningar.

Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa och inköp enligt
ramavtal. Även flertalet beslut som rör myndighetens rent interna förhållanden utgör ren
verkställighet, t.ex. fastighetsförvaltning, attest, lönesättning, och övrig personaladministration. Denna typ av arbetsuppgifter kan istället framgå av en arbetsordning som tas
fram inom respektive förvaltning.

Arbetsordning
Av följande förteckning framgår vad som gäller i administrativa frågor för bygglovs- och
tillsynsnämndens verksamhet. Förteckningen beslutas av nämnden men utgör inte delegation i
kommunallagens bemärkelse. Åtgärder som vidtas med stöd av denna förteckning ska alltså
inte anmälas till nämnden.
Nr
1

Ärende
Underteckna nämndens
handlingar.

Ansvar
Ordförande och
nämndsekreterare

2

Behörig att ta emot
rekommenderad försändelse.
Behörig att skriva under
delgivningskvitto ställt till
nämnden.
Underteckna avtal i
upphandlingsärenden.
Permanent rätt att delta vid
nämndens sammanträden.

Nämndsekreterare,
registrator
Registrator,
nämndsekreterare

3
4
5

6
7
9
10

11

Utse ombud att föra
nämndens talan.
Beslut att föra talan om
ersättning vid domstol.
Beslut om att lämna ut
allmän handling.
Beslut och åtgärder enligt 1314 §§ HKF 9420 som gäller
upphandling för en
sammanlagd kostnad under
50 prisbasbelopp inom givet
ansvarsområde.
Beslut och åtgärder enligt 1314 §§ HKF 9420 om att efter
tilldelningsbeslut teckna
upphandlingskontrakt eller
göra inköp (avrop).

Förvaltningsdirektör eller
avdelningschef
Förvaltningsdirektör,
avdelningschef, av
avdelningschef kallade
handläggare
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör i
samråd med ordförande
Handläggare som har
handlingen i sin vård
Förvaltningsdirektör eller
avdelningschef

Anmärkning
Beslut som fattas med stöd
av delegation samt
skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas
med anledning därav
undertecknas av den som
fattat beslut eller den som
annars utses.

Se även HKF 9420.

Omfattar utfärdande av
fullmakt.

Beloppsgränsen för
direktupphandling är ca
500 tkr.
Se även HKF 9420.

Avdelningschef eller den
som avdelningschefen
utser

Se även HKF 9420.

12

Gynnande beslut enligt art.
12-21 GDPR

Avdelningschef eller den
som avdelningschefen
utser

Underlag för delegationsordningen
Allmänna bestämmelser för delegeringen
Syftet med delegering av nämndens beslutanderätt är att avlasta nämnden mindre viktiga
ärenden för att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning med snabbare beslutsvägar
och kortare handläggningstider.
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska alltid anmälas på nämndens nästa
sammanträde.
Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande ärenden) inte ärenden
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana ärenden ska av delegaten
hänskjutas till nämnden för avgörande.
Om inte annat följer av övriga bestämmelser i delegationsordningen, innefattar rätt att besluta
i en viss ärendegrupp det följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

att bifalla eller avslå en ansökan
att förena lov/tillstånd/godkännande/dispens/undantag med villkor,
att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om lov, tillstånd, godkännande, dispens
eller undantag enligt vad som anges i särskilda bestämmelser,
att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden,
att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i
ansökningshandlingarna vid äventyr att bristen avhjälps på sökandens bekostnad eller
ansökan avvisas,
att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet till
behandling i sak,
att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller
frågan förfallit av annan anledning),
att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de
förutsättningar som anges i 36-39 §§ förvaltningslagen,
att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten när överklagandet kommit
in för sent enligt 45 § förvaltningslagen.

Delegation till tjänsteperson får vid förfall för denna, utövas av förordnad vikarie för denna.
Delegation till chef får vid förfall för denna, utövas av tillförordnad chef. Delegation till
nämndordförande får vid förfall för denna, utövas av nämndens 1:a vice ordförande.
Med förvaltningsdirektör nedan avses den tekniska direktören vid Miljö- och bygglovsförvaltningen.
Om en lag, förordning eller föreskrift upphävs för att ersättas med en ny med motsvarande
innehåll, ska delegationen sägas omfatta reglerna i den nya lagen, förordningen eller
föreskriften.

Vidaredelegering
I den mån beslutanderätt delegerats till förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde,
får förvaltningschefen vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd i Huddinge
kommun. Beslutanderätten delegeras även till förvaltningschefen vid Miljöförvaltningen i
Stockholms stad som i sin tur får vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd i
Stockholms stad, i enlighet med avtalet om överlåtelse av tillsynsöverlåtelse och

beslutanderätt, daterat 2019-05-07. Delegation till den som anges som delegat efter
vidaredelegering får även utövas av enhets- eller avdelningschef på delegatens avdelning.
Delegationsbeslut ska alltid anmälas till nämnden enligt fastställd rutin.

Förkortningar
AC

Avdelningschef på Bygglovs-, Miljötillsyns- eller
Lantmäteriavdelningen

AL

Alkohollag (2010:1622)

Avdelningschef BLA

Bygglovschef, avdelningschef för Bygglovsavdelningen

Avdelningschef LMA

Lantmäterichef, avdelningschef för Lantmäteriavdelningen

Avdelningschef MTA

Miljöchef, avdelningschef för Miljötillsynsavdelningen

BBR

Boverkets (BFS 2011:6) byggregler

BLA

Bygglovsavdelningen på Miljö- och bygglovsförvaltningen

EG 853/2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av
den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för
livsmedel av animaliskt ursprung

DSL

Lag (2018:218) med särskilda bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

EC

Enhetschef på Bygglovs-, Miljötillsyns- eller
Lantmäteriavdelningen

F 2017/625

Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15
mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel

FAPT

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

FAOKF

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

FAOKL

Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter

FBL

Fastighetsbildningslag (1970:988)

FL

Förvaltningslag (2017:900)

FMH

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

GDPR

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den
27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning)

HKF

Huddinge kommuns författningssamling

HKF 1300

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

HKF 2200

Taxa för bygglov, kartor och mättjänster

HKF 4210

Huddinge kommuns taxa för handläggning och tillsyn av ärenden
enligt miljöbalken och lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön

HKF 4230

Huddinge kommuns taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsoch foderområdena

HKF 4240

Huddinge kommuns taxa för tillsynsverksamhet enligt
strålskyddslagen

HKF 4400

Huddinge kommuns renhållningsföreskrifter

HKF 9420

Reglemente för Huddinge kommuns upphandling

HL

Handläggare

KF

Kommunfullmäktige

KL

Kommunallag (2017:725)

KS

Kommunstyrelsen

LAS

Lag (1982:80) om anställningsskydd

LFAB

Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

LIVSFS

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

LGS

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning

LMA

Lantmäteriavdelningen på Miljö- och bygglovsförvaltningen

LOU

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

LF

Livsmedelsförordning (2006:813)

LL

Livsmedelslag (2006:804)

LTP

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

MB

Miljöbalk (1998:808)

MKB

Miljökonsekvensbeskrivning

MTA

Miljötillsynsavdelningen på miljö- och bygglovsförvaltningen

NFS 2015:2

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss
övrig hantering av växtskyddsmedel

NFS 2015:3

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa
biocidprodukter

NFS 2017:5

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot markoch vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och
spilloljor

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

PBL

Plan- och bygglag (2010:900)

SLV-DK

Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten

SSF

Strålskyddsförordning (2018:506)

SSL

Strålskyddslag (2018:396)

SSMFS 2008:36

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier SSMFS
2008:36

TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

VitesL

Lag (1985:206) om viten
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Nr

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Anmärkning

A – Personalärenden
Kommunstyrelsen beslutar om anställning av arbetstagare på särskilt visstidsförordnande samt beslutar i förflyttnings- och omplaceringsärenden från en
nämnd till en annan. Bygglovs- och tillsynsnämnden är anställande myndighet för personalen på Miljö- och bygglovsförvaltningen, med undantag från
förvaltningsdirektören och personalen på Stadsmiljöavdelningen och Natur- och klimatavdelningen.

A 1 Avdelningschef
A 1.1
A 1.2
A 1.3
A 1.4
A 1.5
A 1.6
A 1.7
A 1.8
A 1.9
A 1.10

Beslut om anställning av avdelningschef.

4-5 §§ LAS

Förvaltningsdirektör 1

Beslut om förordnande av vikare för avdelningschef.
Beslut om lön för avdelningschef.

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

Beslut om löneförmåner under tjänstledighet för enskild
angelägenhet för avdelningschef.
Beslut om uppsägning av avdelningschef.
Beslut om avsked av avdelningschef.
Beslut om förbud mot bisyssla för avdelningschef.
Beslut om disciplinpåföljd för avdelningschef.
Beslut om avstängning av avdelningschef.
Beslut om ledighet som inte följer lagar och avtal för
avdelningschef.

Förvaltningsdirektör
7 § LAS
18 § LAS

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

4-5 §§ LAS

Förvaltningsdirektör

Delegationen avser
samtliga anställningsformer.
Avser lönejustering
i enskilda fall.

A 2 Övrig personal
A 2.1
A 2.2

1

Beslut om anställning av övrig personal.
Beslut om lön för övrig personal.

Förvaltningsdirektör

Delegationen avser
samtliga anställningsformer.
Avser lönejustering
i enskilda fall.

Med förvaltningsdirektör avses både förvaltningschefen för Miljö- och bygglovsförvaltningen i Huddinge kommun och för Miljöförvaltningen i Stockholms stad.
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Nr
A 2.3
A 2.4
A 2.5
A 2.6
A 2.7
A 2.8
A 2.9

Beslutstyp
Beslut om löneförmåner under tjänstledighet för enskild
angelägenhet för övrig personal.
Beslut om uppsägning av övrig personal.
Beslut om avsked av övrig personal.
Beslut om förbud mot bisyssla för övrig personal.
Beslut om disciplinpåföljd för övrig personal.
Beslut om avstängning av övrig personal.
Beslut om ledighet som inte följer lagar och avtal för övrig
personal.

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Förvaltningsdirektör
7 § LAS
18 § LAS

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

A 3 Resor, kurser och konferenser m m
Beslut om resor, kurser och konferenser inom Europa med längd av maximalt tre dygn med övernattning för tjänstemän är verkställighetsbeslut som fattas
av avdelningschef. Beslut om motsvarande resor för förtroendevalda, förvaltningsdirektör och avdelningschef är verkställighetsbeslut som fattas av
förvaltningsdirektören.
Beslut om resor på mer än tre dygn för förtroendevalda
Nämndens
A 3.1
arbetsutskott
Beslut om resor på mer än tre dygn för förvaltningsdirektör.
Nämndordförande
A 3.2
Beslut om resor på tre till sju dygn inom Europa för övrig
Förvaltningsdirektör
A 3.3
personal.
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Nr

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Anmärkning

B – Ekonomiärenden
Ärendegång och beslutsfattande i upphandlingsprocessen framgår av reglementet för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420), §§ 13-14. För alla
upphandlingar gäller vad som föreskrivs i lagen om offentlig upphandling LOU och i HKF 9420.
Beslut om upphandling av nämndspecifika ramavtal, samt
14 § HKF 9420
Förvaltningsdirektör
B1
nämndspecifika övriga avtal.
Beslut om upphandlingsstrategi vid upphandling av
14 § HKF 9420
Förvaltningsdirektör
B2
nämndspecifika ramavtal, samt nämndspecifika övriga avtal.
Beslut om fastställande av förfrågningsunderlag vid upphandling
14 § HKF 9420
Förvaltningsdirektör
B3
av nämndspecifika ramavtal, samt nämndspecifika övriga avtal.
Tilldelningsbeslut vid upphandling av nämndspecifika ramavtal,
14 § HKF 9420
Förvaltningsdirektör
B4
samt nämndspecifika övriga avtal.
Beslut om avbrytande av upphandling.
14 § HKF 9420
Förvaltningsdirektör
B5
Föra nämndens talan i mål avseende överprövning av
14 § HKF 9420
Förvaltningsdirektör
B6
upphandling.
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Nr

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Förvaltningsdirektör

Prisbasbelopp
avser nivån
innevarande år.

C – Administrativa ärenden
C 1 Försäljning av material och inventarier
C 1.1

Försäljning av kontorsmaterial och inventarier till högsta värde av
5 prisbasbelopp.

C 2 Avskrivning alternativt nedskrivning av fordran eller tillgångar
C 2.1

Beslut om avskrivning eller nedskrivning av fordran och andra
tillgång, förutom löneskulder, upp till ett värde av högst 1
prisbasbelopp.

Förvaltningsdirektör

C 3 Övrigt
C 3.1
C 3.2

Utse beslutsattestanter, utanordnare och ersättare för dessa.
Inom ramen för aktuellt projekt besluta om erforderlig offentlig
medfinansiering då sådan krävs för erhållande av EU-bidrag och
andra projektbidrag.

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

Delegationen
innefattar behörighet att underteckna ansökan om
sådant bidrag.
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Nr

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

D – Allmänna ärenden, rättsfrågor och avgifter
D 1 Föra nämndens talan m m
D 1.1 Yttranden m m
D 1.1.1
D 1.1.2
D 1.1.3

D 1.1.4

D 1.1.5

Föra nämndens talan i sådana mål och ärenden som ankommer
på nämnden. På nämndens vägnar överenskomma om betalning
av fordran, anta ackord, eller ingå förlikning.
Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan vänta.
Framställningar av brådskande karaktär till statliga och
kommunala myndigheter i anslutning till nämndens verksamhet,
dock inte framställningar till kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige.
Beslut om att lämna remissvar, dock inte yttrande till
kommunfullmäktige och inte heller yttrande med anledning av
att nämndens beslut i dess helhet har överklagats.
Företräda kommunen i arbetsrättsliga ärenden i domstol och
övriga myndigheter med anledning av arbetsrättsliga
förhållanden samt ingå eller förkasta förlikning i arbetsrättsliga
tvister.

Förvaltningsdirektör
6 kap. 39 § KL

Nämndordförande
Nämndordförande

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

D 1.2 Skadestånd
D 1.2.1
D 1.2.2

Beslut avseende skadestånd på högst tre prisbasbelopp inom
nämndens verksamhetsområde.
Beslut avseende skadestånd överstigande tre prisbasbelopp inom
nämndens verksamhetsområde.

Skadeståndslag (1972:207)

Förvaltningsdirektör

Skadeståndslag (1972:207)

Nämndens
arbetsutskott

Anmärkning
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Nr

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Beslut om samrådsyttrande till byggnadsnämnd i ärende om
detaljplan och områdesbestämmelser där standardförfarande
eller begränsat standardförfarande tillämpas.

Förvaltningsdirektör

Beslut om granskningsyttrande till byggnadsnämnd i ärende om
detaljplan eller områdesbestämmelser när nämnden i sin helhet
tidigare avgivit yttrande i samrådet.

Förvaltningsdirektör

Med byggnadsnämnd avses i
fortsättningen den
eller de nämnder
som fullgör
kommunens
planläggningsuppgifter enligt
plan- och
bygglagen.

D 1.3 Yttranden i planläggningsärenden

D 1.3.1

D 1.3.2

D 1.4 Yttranden i övriga ärenden
D 1.4.1
D 1.4.2
D 1.4.3
D 1.4.4
D 1.4.5

Beslut om yttrande till länsstyrelsen eller annan myndighet i
ärende om dispens för djurhållning och gödselhantering.
Beslut om yttrande till länsstyrelsen eller annan myndighet i
ärende om anmälan om verksamhet som kan innebära att
naturmiljön väsentligt ändras.
Beslut om yttrande till länsstyrelse eller domstol i ärende eller
mål om vattenverksamhet eller annan tillståndspliktig
verksamhet.
Beslut om yttrande till länsstyrelsen i ärende om områdesskydd.
Beslut om yttrande till Skogsstyrelsen eller annan
tillsynsmyndighet i ärende om dispens från föreskrifter om
biotopskydd.

9 § förordning (1998:915) om
miljöhänsyn i jordbruket
12 kap. 6 § MB

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Nr

D 1.4.6

D 1.4.7
D 1.4.8
D 1.4.9
D 1.4.10
D 1.4.11
D 1.4.12
D 1.4.13
D 1.4.14
D 1.4.15

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Beslut om yttrande i ärende om dispens för import, yrkesmässig
överlåtelse eller annan hantering av kemiska produkter.

14 kap. 12 § MB, 23 §
förordning (2008:245) om
kemiska produkter och
biotekniska organismer
6 kap. 4 § MB

Förvaltningsdirektör

6 kap. 5 § MB

Förvaltningsdirektör

6 kap. 8 § MB, 7 § förordning
(1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar
6 kap. 14 § MB

Förvaltningsdirektör

Beslut om yttrande till byggnadsnämnd, länsstyrelse och/eller
verksamhetsutövare i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Beslut om yttrande till länsstyrelse och/eller verksamhetsutövare
med anledning av utökat samråd för miljöbedömningar och
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).
Beslut om yttrande över miljöbedömning eller MKB som inte
kungörs tillsammans med ansökan i ett mål eller ärende.
Beslut om yttrande om MKB i samband med att miljöbedömning
eller MKB för plan eller program i enlighet med 6 kap. 12 § MB
upprättas.
Beslut om yttrande i ärende enligt FBL.
Beslut om yttrande till länsstyrelse i ärende om transport eller
annan hantering av avfall.
Beslut om yttrande enligt LGS.
Beslut om yttrande enligt alkohollagen.
Beslut om remissyttrande till Spelinspektionen.

52 § avfallsförordningen
(2011:927)
4 § 1 st. LGS
Spellagen (2018:1138), lag
(1982:636) om anordnande av
visst automatspel

Anmärkning

Förvaltningsdirektör

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

D 2 Utlämnande av allmän handling m m
D 2.1

Beslut om att helt eller delvis avslå enskilds begäran om
utlämnande av handling eller beslut att lämna ut den med
förbehåll som inskränker den enskildes rätt att röja innehållet
eller annars förfoga över handlingen.

TF, OSL

Förvaltningsdirektör

Beslut att lämna ut
allmän handling är
verkställighet, se
arbetsordning.
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Nr

D 2.2
D 2.3
D 2.4

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Beslut om att avslå enskilds begäran att själv få använda tekniska
hjälpmedel för automatiserad behandling som myndigheten
förfogar över för att ta del av upptagningar för automatiserad
behandling.
Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt fastställd
taxa för avskrifter, kopior m m av allmänna handlingar.
Riktlinjer och anvisningar för arkiv- och dokumenthantering.

6 kap. 6 § OSL

Förvaltningsdirektör

Anmärkning

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

D 3 Rättidsprövning, överklagande, yttrande till överinstans samt ansökningar m m
D 3.1
D 3.2
D 3.3
D 3.4
D 3.5
D 3.6
D 3.7
D 3.8
D 3.9
D 3.10

Beslut om överklagande skett i rätt tid, samt beslut om avvisning
av för sent inkommet överklagande.
Beslut om ändring av ett beslut som fattats på delegation.
Beslut om att överklaga överprövande myndighets beslut eller
dom och att begära anstånd med att ange grunderna för
överklagandet.
Beslut om att överklaga överprövande myndighets dom eller
beslut, att avge yttrande i ärendet eller målet samt att lämna
yttranden med anledning av att nämndens beslut överklagats.
Beslut om att avsluta tillsynsärende utan åtgärd.
Beslut om att avsluta klagomålsärende utan åtgärd.
Beslut om att ombud inte får medverka i ärendet.
Beslut om att ansöka om utdömande av vite.

45 § FL

Förvaltningsdirektör

37-38 §§ FL

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

Beslut om att ansöka om särskild handräckning eller
verkställighet.
Beslut om att begära hjälp av Polismyndigheten för att få tillträde
till fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt till
transportmedel och att där utföra undersökningar och andra
åtgärder.

26 kap. 17 § MB, 11 kap. 39 §
PBL
28 kap. 1,6 och 8 §§ MB, 11 kap.
8-9 §§ PBL, 9 kap. 9 § AL, 7 kap.
19 § LTP

Förvaltningsdirektör

14 § FL
21 kap. 1 § MB, 6 § VitesL, 11
kap. 37 § PBL

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

Gäller beslut som
ej fattas på
delegation.
Gäller beslut som
fattats på
delegation.

Delegationen
omfattar även
yttrande i målet.
Avdelningschef ska
informeras innan
hjälp av polis
begärs.
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Nr
D 3.11
D 3.12
D 3.13

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Besluta om att förordna att ett föreläggande eller förbud ska
gälla omedelbart och även om det överklagas.
Beslut i ärende om begäran att avgöra ärende.
Beslut om att förlänga handläggningstiden.

26 kap. 26 § MB, 33 § LML, 33 §
LFAB, 11 kap. 38 § PBL
12 § FL
9 kap. 27, 45 §§ PBL

Förvaltningsdirektör

27 kap. 1 § MB, 3-6 §§ FAOKL,
3-6 §§ FAOKF, 8 kap. 10 § AL, 8
kap. 2 § LTP
11 § FAOKL, 14 § HKF 4230, 4,
27 §§ HKF 4210, 2 § HKF 2200
9 kap. 5 § FAPT, 28 § HKF 4210,
33 § LML, 16 § HKF 4230

Förvaltningsdirektör

27 kap. 1 § MB, HKF 4210

Förvaltningsdirektör

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

D 4 Avgifter
D 4.1 Generella bestämmelser om avgifter
D 4.1.1
D 4.1.2
D 4.1.3

Beslut om att verksamhet ska hänföras till viss taxeklass, beslut
om risk- och erfarenhetsklassificering för verksamheten, samt
beslut om årlig tillsynsavgift/kontrollavgift för verksamheten.
Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt fastställd
taxa.
Beslut om att beslut om avgift ska gälla omedelbart och även om
det överklagas.

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

D 4.2 Miljöbalken
D 4.2.1

Beslut om avgift enligt fastställd taxa för tillsyn eller prövning
enligt miljöbalken.

D 4.3 Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
D 4.3.1
D 4.3.2
D 4.3.3

Beslut om avgift för registrering.
Beslut om avgift för uppföljande kontroll och utredning av
klagomål som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket.
Beslut om avgift för importkontroll.

13-14 §§ FAOKL
Art. 79 2 c och art. 83 p 1
2017/625, 12-13 §§ FAOKL
Förordning 2006:812 11-12 §§

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

D 4.4 Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
D 4.4.1

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

Art 79 2 c och art 83 p 1
2017/625, 12-13 §§ FAOKL

Förvaltningsdirektör

Anmärkning

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Nr

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Anmärkning

D 4.5.1

Beslut om avgift för lov- och anmälningsärenden m m enligt
fastställd taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen.

12 kap. 8 § p. 1-4, 6-8 och 11 §
PBL

Förvaltningsdirektör

D 4.5.2

Beslut om avgift för kartärenden enligt fastställd taxa för ärenden
enligt plan- och bygglagen.

12 kap. 8 § p. 5-6, 8 och 11 §
PBL

Förvaltningsdirektör

Delegationen avser
även uttag av
avgift i förskott.
Delegationen avser
även uttag av
avgift i förskott.

8 kap. 10 § AL

Förvaltningsdirektör

8 kap. 1-2 §§ LTP

Förvaltningsdirektör

22 § lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel

Förvaltningsdirektör

8 kap. 14 § SSF, 4 § HKF 4240

Förvaltningsdirektör

Art. 12.5, 15 GDPR
13 § LGS, 1 § 2 st. förordningen
(1998:903) om avgifter för
prövning enligt lagen med
särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning
samt kommunens taxa
18 kap. 10 § 2 st. spellagen,

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

Art. 12.5 GDPR, 7 kap. 2 § DSL

Förvaltningsdirektör

D 4.5 Plan- och bygglagen

D 4.6 Alkohollagen, tobakslagen mm
D 4.6.1
D 4.6.2
D 4.6.3

Beslut om avgift enligt fastställd taxa för tillsyn eller prövning
enligt alkohollagen.
Beslut om avgift enligt fastställd taxa för tillsyn eller prövning
enligt tobakslagen.
Beslut om avgift enligt fastställd taxa för tillsyn enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel.

D 4.7 Övriga
D 4.7.1
D 4.7.2

Beslut om avgift enligt fastställd taxa för tillsyn eller prövning
enligt strålskyddslagen.
Beslut om avgift för utlämnande av personuppgifter.
Besluta om avgifter med anledning av prövning av fråga om
tillstånd eller medgivande i enskilda ärenden enligt LGS.

D 4.7.3

D 4.7.4

Beslut om avgift enligt fastställd taxa för registrering och kontroll
enligt spellagen.

Förvaltningsdirektör

D 5 Personuppgifter
D 5.1

Beslut i ärende om utlämnande av personuppgifter.
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Nr
D 5.2
D 5.3
D 5.4
D 5.5
D 5.6
D 5.7

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Beslut i ärende om utlämnande av registerutdrag.
Beslut i ärende om att rätta personuppgifter.
Beslut i ärende om att radera personuppgifter.
Beslut i ärende om att begränsa behandling av personuppgifter.
Beslut i ärende om underrättelse till tredje part.
Beslut i ärende om invändningar mot personuppgiftsbehandling.

Art. 15 GDPR, 7 kap. 2 § DSL
Art. 16 GDPR, 7 kap. 2 § DSL
Art. 17 GDPR, 7 kap. 2 § DSL
Art. 18 GDPR, 7 kap. 2 § DSL
Art. 19 GDPR, 7 kap. 2 § DSL
Art. 21 GDPR, 7 kap. 2 § DSL

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

Anmärkning

E – Plan- och bygglagen
E 1 Generella bestämmelser om bygglov, rivningslov, marklov m m
E 1.1
E 1.2
E 1.3
E 1.4
E 1.5
E 1.6

E 1.7
E 1.8
E 1.9

Beslut om lov avseende åtgärd som inte kräver lov.
Beslut om villkorsbesked.
Beslut om att bevilja tidsbegränsat bygglov.
Beslut i ärende om förlängning av tidsbegränsat bygglov.
Beslut om att avslå en ansökan om lov.
Beslut om att avslå en ansökan om lov eller lämna negativt
förhandsbesked i de fall det är uppenbart att åtgärden eller
åtgärderna inte kan medges.
Beslut om att beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får
verkställas tidigare än fyra veckor efter att beslutet kungjorts
enligt 9 kap. 41 a § PBL om ett väsentligt allmänt eller enskilt
intresse kräver det.
Beslut i ärende om förhandsbesked.
Beslut i ärende om förhandsbesked för åtgärd med maximal
byggnadsarea om 50 m2.

9 kap. 14 § PBL
9 kap. 19 § PBL
9 kap. 33-33 a §§ PBL
9 kap. 33-33 a §§ PBL
9 kap. 30, 31, 33-33 a, 34, 35 §§
PBL
9 kap. 17, 30, 31, 33-33 a, 34, 35
§§ PBL

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Nämndens
arbetsutskott
Förvaltningsdirektör

9 kap. 42 a § 2 st. PBL

Förvaltningsdirektör

9 kap. 17 § PBL

Nämndens
arbetsutskott
Förvaltningsdirektör

9 kap. 17 § PBL

Delegationen
omfattar inte
flerbostadshus,
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Nr

E 1.10
E 1.11

Beslutstyp

Beslut om att förlänga handläggningstiden.
Beslut om att inte pröva en ansökan om lov eller förhandsbesked
förrän fråga om expropriationstillstånd eller pågående
planarbete har avslutats.

Lagrum

9 kap. 27, 45 §§ PBL
9 kap. 28 § PBL

Delegat

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

Anmärkning
hotellverksamhet
eller master.

E 2 Särskilda bestämmelser om lov för åtgärder inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser
Beslut om att bevilja bygglov och marklov för planenliga åtgärder. 9 kap. 30, 35 §§ PBL

Förvaltningsdirektör

Beslut i ärende om bygglov för hotell och flerbostadshus.

9 kap. 30 § PBL

Beslut om att bevilja bygglov för åtgärder med liten avvikelse från
detaljplanens bestämmelser eller områdesbestämmelserna
under förutsättning att åtgärderna är förenliga med
bestämmelsernas syfte.
Beslut om att bevilja bygglov för åtgärder med begränsad
avvikelse från detaljplanens bestämmelser eller
områdesbestämmelserna och åtgärden är nödvändig.
Beslut om att bevilja bygglov för åtgärder som avviker från
detaljplanen om genomförandetiden har gått ut.
Beslut om att bevilja rivningslov som inte avser en byggnad eller
en byggnadsdel som bör bevaras på grund av byggnadens eller
bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller
konstnärliga värde.
Beslut om att bevilja bygglov för skyltar och ljusanordningar,
upplag och materialgårdar, tunnlar och bergrum, fasta cisterner,
murar och plank, parkeringsplatser och transformatorstationer.

9 kap. 31 b § p. 1 PBL

Nämndens
arbetsutskott
Förvaltningsdirektör

9 kap. 31 b § p. 2 PBL

Förvaltningsdirektör

9 kap. 31 c § PBL

Förvaltningsdirektör

9 kap. 34 § PBL

Förvaltningsdirektör

6 kap. 1, 3 a § PBF, 9 kap. 30, 31
b, 31 c §§ PBL.

Förvaltningsdirektör

E 2.1

E 2.2
E 2.3

E 2.4
E 2.5
E 2.6

E 2.7

Delegationen
omfattar inte
åtgärder avseende
flerbostadshus
eller hotell.
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Nr

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Anmärkning

E 3 Särskilda bestämmelser om bygglov för åtgärder utom område med detaljplan eller områdesbestämmelser
E 3.1

E 3.2

E 3.3

Beslut i ärende om bygglov för åtgärder som har godkänts i ett
förhandsbesked.
Beslut om att bevilja bygglov för åtgärd med maximal
byggnadsarea om 50 m2.

9 kap. 31 § PBL

Förvaltningsdirektör

9 kap. 31-31 a §§ PBL

Förvaltningsdirektör

Beslut i ärende om bygglov.

9 kap. 31 § PBL

Nämndens
arbetsutskott

10 kap. 3 § p. 2, 10 kap. 23 §
PBL

Förvaltningsdirektör

10 kap. 3 § p. 1, 10 kap. 23 §
PBL
10 kap. 18 § 2 st. PBL

Förvaltningsdirektör

3 kap. 21 § PBF

Förvaltningsdirektör

BBR 1:21 Boverkets byggregler,
BFS 2011:6, omtryck 2014:3

Förvaltningsdirektör

10 kap. 4 § PBL

Förvaltningsdirektör

E 4 Anmälningsärenden
E 4.1

Beslut i ärende om startbesked för åtgärder som inte kräver
bygglov.

E 5 Genomförandet av mark-, bygg-, och rivningsåtgärder
E 5.1
E 5.2
E 5.3

E 5.4
E 5.5

Beslut i ärende om startbesked för lovpliktig åtgärd.
Beslut om att det inte behövs någon kontrollplan för
rivningsåtgärder.
Bestämma – i kontrollplan eller genom särskilt beslut – att krav
på omfattande ändringar av andra delar än den direkt berörda av
en byggnad inte behöver utföras förrän vid en viss senare
tidpunkt.
Beslut om att medge mindre avvikelse från föreskrifterna i
Boverkets byggregler om det finns särskilda skäl och
byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det
inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt.
Beslut om att ett byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked
lämnats.

Förvaltningsdirektör

Delegationen
omfattar inte
flerbostadshus,
hotellverksamhet
eller master.
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Nr
E 5.6

E 5.7

E 5.8
E 5.9
E 5.10

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Besluta att utse ny kontrollansvarig.
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.

10 kap. 13 § PBL
BFS 2015:6, EKS 10, 3 §
Boverkets föreskrifter 2011:10,
omtryck 2015:6, om tillämpning
av europeiska
konstruktionsstandarder
(eurokoder)
10 kap. 29 § PBL

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

10 kap. 36 § PBL
10 kap. 34 § PBL

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

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

Förvaltningsdirektör

E 6 Ärenden avseende hissar och andra motordrivna anordningar samt funktionskontroll av ventilationssystem
Beslut om längre besiktningsintervall.
E 6.1

Beslut om längre besiktningsintervall.
E 6.1

Beslut om anstånd med kontroll.
E 6.2

3 kap. 16 § Boverkets
föreskrifter och allmänna råd
(BFS 2011:12, med ändringar
t.o.m. BFS 2018:2 - H 18,
omtryck BFS 2018:2) om hissar
och vissa andra motordrivna
anordningar
3 kap. 16 § Boverkets
föreskrifter och allmänna råd
(BFS 2011:12, med ändringar
t.o.m. BFS 2018:2 - H 18,
omtryck BFS 2018:2) om hissar
och vissa andra motordrivna
anordningar
3 kap. 17 §§ Boverkets
föreskrifter och allmänna råd
(BFS 2011:12, med ändringar
t.o.m. BFS 2018:2 - H 18,

Förvaltningsdirektör

Förvaltningsdirektör

Förvaltningsdirektör

Anmärkning
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Nr

Beslutstyp

Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt för
funktionskontroll av ventilationssystem.
E 6.3

Lagrum
omtryck BFS 2018:2) om hissar
och vissa andra motordrivna
anordningar
4 § Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om
funktionskontroll av
ventilationssystem och
certifieringar av sakkunniga
funktionskontrollanter, BFS
2011:16 med ändringar t.o.m.
BFS 2017:10, OVK 3, omtryck
BFS 2017:10

Delegat

Anmärkning

Förvaltningsdirektör

E 7 Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder
E 7.1
E 7.2
E 7.3
E 7.4
E 7.5
E 7.6
E 7.7
E 7.8
E 7.9
E 7.10
E 7.11

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.
Beslut om ingripandebesked.
Beslut om lovföreläggande, utan vite.
Beslut om föreläggande om underhållsutredning, utan vite.
Beslut om åtgärdsföreläggande, utan vite
Beslut om rättelseföreläggande, även föreläggande som förenas
med förbud mot att åter utföra bygglovspliktig åtgärd, utan vite.
Beslut om rivningsföreläggande, utan vite.
Beslut om föreläggande för ökad trafiksäkerhet, utan vite.
Beslut om föreläggande om anordnande av stängsel kring
industrianläggning som inte länge används, utan vite.
Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, utan vite.
Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, förenat med
vite.

8 kap. 15 § 3 st. PBL

Förvaltningsdirektör

11 kap. 7 § PBL
11 kap. 17 § PBL
11 kap. 18 § PBL
11 kap. 19 § PBL
11 kap. 20 § PBL

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

11 kap. 21 § PBL
11 kap. 22-23 §§ PBL
11 kap. 24 § PBL

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

11 kap. 30-32 §§ PBL
11 kap. 30-32, 37 §§ PBL

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

Delegationen vad
gäller att förena
föreläggande eller
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Nr

E 7.12
E 7.13
E 7.14

Beslutstyp

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).
Beslut om förbud mot användning av hela eller delar av ett
byggnadsverk, inkl. hissar och andra motordrivna anordningar,
utan vite.
Beslut om förbud mot användning av hela eller delar av ett
byggnadsverk, inkl. hissar och andra motordrivna anordningar,
förenat med vite vad avser förbud som meddelas med stöd av att

Lagrum

Delegat

8 kap. 6 § PBF

Förvaltningsdirektör

11 kap. 33, 37 §§ PBL

Förvaltningsdirektör

11 kap. 33 § p. 1, 37 § PBL

Förvaltningsdirektör

Anmärkning
förbud med vite
begränsas enligt
följande:
1. Fast vite om
högst 100 000
kronor
2. Löpande vite 2
med högst
50 000 kronor
per överträdelse eller med
sammanlagt
vitesbelopp på
högst 50 000
kronor per
månad eller
motsvarande
tidsperiod.

Delegationen vad
gäller att förena
föreläggande eller

Med denna formulering avses här och i fortsättningen att det sammanlagda löpande vitet inte får överstiga 50 000 kronor per månad. Ett vitesbelopp som
döms ut per vecka får därför inte överstiga 50 000/4 etc. Denna begränsning gäller inte om vitet kopplas till själva överträdelsen, ett sådant löpande vite får
överstiga 50 000 kronor/månad.

2
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Nr

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

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.

E 7.15
E 7.16

Beslut om byte av funktionskontrollant.
Beslut om att entlediga och utse ny kontrollansvarig.
Beslut om begäran om indrivning av byggsanktionsavgift.

11 kap. 34 § PBL
11 kap. 35 § PBL
9 kap. 4 § 1 st. PBF

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

3 § LFS

Förvaltningsdirektör

E 7.17

F – Lagen (2014:320) om färdigställandeskydd
F1

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

Anmärkning
förbud med vite
begränsas enligt
följande:
1. Fast vite om
högst 100 000
kronor
2. Löpande vite
med högst
50 000 kronor
per överträdelse eller med
sammanlagt
vitesbelopp på
högst 50 000
kronor per
månad eller
motsvarande
tidsperiod.
Bestämmelser om
indrivning finns i 39 §§ indrivningsförordningen
(1993:1229)
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Nr

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Anmärkning

G – Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och förordningen
(1998:929) om gaturenhållning och skyltning
G1
G4

G5

Beslut i ärende om tillstånd att sätta upp skyltar varigenom
allmänheten avvisas från ett visst område som är av betydelse för
friluftslivet.
Beslut om förelägganden och förbud i ärenden om tillsyn enligt
LGS som ankommer på nämnden, utan vite.
Beslut om förelägganden och förbud i ärenden om tillsyn enligt
LGS som ankommer på nämnden, förenat med vite.

5 § LGS

Förvaltningsdirektör

12 § LGS

Förvaltningsdirektör

12 § LGS

Förvaltningsdirektör

Delegationen vad
gäller att förena
föreläggande eller
förbud med vite
begränsas enligt
följande:
1. Fast vite om
högst 100 000
kronor
2. Löpande vite
med högst
50 000 kronor
per överträdelse eller med
sammanlagt
vitesbelopp på
högst 50 000
kronor per
månad eller
motsvarande
tidsperiod.
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Nr

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

20 § 2 st. förordning (2000:308)
om fastighetsregister

Förvaltningsdirektör

Anmärkning

H – Namn- och adressättning
H 1 Ortnamn
H 1.1
H 1.2
H 1.3

Beslut om kvartersnamn.
Beslut om att upphäva ortnamn.
Beslut avseende förlängning av befintliga ortnamn.

10 § lag (2006:378) om
lägenhetsregister

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

H 2 Adressättning
H 2.1
H 2.2
H 2.3
H 2.4
H 2.5

Beslut om att fastställa belägenhetsadress för bostadsentréer.
Beslut om att fastställa lägenhetsnummer för bostadslägenheter.
Beslut om att fastställa belägenhetsadress för andra objekt än
bostäder.
Förelägga fastighetsägare att fullgöra sina skyldigheter enligt 14
och 16 §§ i lagen (2006:378) om lägenhetsregister.
Förelägga fastighetsägare att fullgöra sina skyldigheter enligt 14
och 16 §§ i lagen (2006:378) om lägenhetsregister, förenat med
vite.

10 § lag (2006:378) om
lägenhetsregister
11 § lag (2006:378) om
lägenhetsregister

Förvaltningsdirektör

22 § lag (2006:378) om
lägenhetsregister
22 och 23 §§ lag (2006:378) om
lägenhetsregister

Förvaltningsdirektör

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

Förvaltningsdirektör

Gäller from
2020-01-01
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Nr

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

16 § lag (2018:222) om
bostadsanpassning

a) Förvaltningsdirektör
b) Förvaltningsdirektör
c) Nämndens
arbetsutskott

19 § lag (2018:222) om
bostadsanpassning

a) Förvaltningsdirektör
b) Förvaltningsdirektör
c) Nämndens
arbetsutskott
a) Förvaltningsdirektör
b) Förvaltningsdirektör
c) Nämndens
arbetsutskott

I – Bostadsanpassning
I1

I2

I3

I4
I5
I6

Beslut i ärende om bidrag till bostadsanpassning avseende
belopp om:
a) 0 - 300 000 kronor inklusive moms
b) 300 001 - 750 000 kronor inklusive moms
c) 750 001 - 2 000 000 kronor inklusive moms
Beslut om återkallelse av beslut om bidrag avseende belopp om:
a) 0 - 300 000 kronor inklusive moms
b) 300 001 - 750 000 kronor inklusive moms
c) 750 001 - 2 000 000 kronor inklusive moms
Beslut om krav på återbetalning av kontantbidrag avseende
belopp om:
a) 0 - 300 000 kronor inklusive moms
b) 300 001 - 750 000 kronor inklusive moms
c) 750 001 - 2 000 000 kronor inklusive moms.
Beslut i ärende om bidrag till reparation, återställning, besiktning
och underhåll.
Begäran om komplettering av ansökan om bidrag till
bostadsanpassning och reparation.
Beslut i ärende om att bidrag ska lämnas på annat sätt än
kontantbidrag.

21 § lag (2018:222) om
bostadsbidrag

11, 12 §§ lag (2018:222) om
bostadsbidrag
2, 3, 9, 10 §§ i boverkets
föreskrifter (BFS 2018:12) om
bostadsanpassningsbidrag
16 § lag (2018:222) om
bostadsbidrag

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

Anmärkning
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Nr

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Anmärkning

J – Miljöbalken
J 1 Allmänna bestämmelser
J 1.1

Beslut om föreläggande om försiktighetsmått eller
godkännande med villkor i anmälningsärenden.

Förvaltningsdirektör

J 1.2

Beslut i tillståndsärende samt om villkor i detta, eller att
tillstånd tidsbegränsas.

Förvaltningsdirektör

J 2 Skydd av områden, 7 kap. MB
J 2.1
J 2.2
J 2.3

Beslut om att medge strandskyddsdispens.
Beslut om att medge tillstånd eller dispens från förbud i
föreskrifter om områdesskydd som kommunen meddelat.
Beslut i anmälningsärende inom skyddat område enligt 7-8
kap. MB.

7 kap. 18 b § MB
7 kap. 7, 22 §§, 16 kap. 2 § MB

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

J 3 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB
J 3.1 Anmälningsärenden
J 3.1.1
J 3.1.2

Beslut om föreläggande om försiktighetsmått eller åtgärd
samt godkännande med villkor.
Beslut om förbud.

27 § FMH, 26 kap. 9 § MB

Förvaltningsdirektör

27 § FMH, 26 kap. 9 § MB

Förvaltningsdirektör

13 § FMH, 2-3 §§ HKF 1300

Förvaltningsdirektör

11 § HKF 1300

Förvaltningsdirektör

J 3.2 Enskilda avloppsanordningar
J 3.2.1

Beslut i ärende om att inrätta eller ändra befintlig enskild
avloppsanordning.

J 3.3 Lokala hälsoskyddsföreskrifter
J 3.3.1

Beslut i ärende om dispens från de lokala
hälsoskyddsföreskrifterna.

Se även allmänna
bestämmelser om
delegation.
Se även allmänna
bestämmelser om
delegation.
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Nr
J 3.3.2

Beslutstyp
Beslut i ärende om att inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser hålla sådana djur som enligt HKF 1300
är tillståndspliktiga.

Lagrum
5 § HKF 1300

Delegat
Förvaltningsdirektör

J 3.4 Övriga bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
J 3.4.1
J 3.4.2
J 3.4.3
J 3.4.4
J 3.4.5

Beslut i ärende om att inrätta värmepumpsanläggning.
Beslut om att förelägga verksamhetsutövare att söka tillstånd.
Beslut om villkor av mindre betydelse i tillstånd som av annan
myndighet överlåtits till nämnden att fastställa.
Beslut om att förelägga den som bedriver miljöfarlig
verksamhet att avge sådan miljörapport som avses i 26 kap. 20
§ MB.
Beslut om att ansöka om omprövning eller ändring av lämnat
tillstånd enligt 24 kap. 3-6 §§ MB eller utan särskild
framställning ta upp frågan om att ändra eller upphäva villkor.

17 § FOMH
9 kap. 6 a § MB
22 kap. 25 § 3 st. MB

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

26 kap. 9, 20 §§ MB

Förvaltningsdirektör

24 kap. 7 § MB

Förvaltningsdirektör

22 kap. 25 § 3 st. MB

Förvaltningsdirektör

12 kap. 10 § MB

Förvaltningsdirektör

2 kap. 37, 39 §§ förordning
(2014:425) om växtskyddsmedel
2 kap. 40 § förordning (2014:425)
om bekämpningsmedel
2 kap. 41 § förordning (2014:425)
om bekämpningsmedel

Förvaltningsdirektör

J 4 Vattenverksamhet, 11 kap. MB
J 4.1

Beslut om villkor av mindre betydelse i tillstånd till
vattenverksamhet som av annan myndighet överlåtits till
tillsynsnämnden att fastställa.

J 5 Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB
J 5.1

Beslut om dispens från föreskrifter om miljöhänsyn i
jordbruket som Jordbruksverket har meddelat.

J 6 Kemikalier, 14 kap. MB m m
J 6.1
J 6.2
J 6.3

Beslut om dispens från förbud mot spridning av
växtskyddsmedel.
Beslut i ärende om användning av kemiska
bekämpningsmedel.
Beslut i ärende om spridning av växtskyddsmedel som inte
kräver tillstånd.

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

Anmärkning
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Nr
J 6.4
J 6.5
J 6.6
J 6.7
J 6.8
J 6.9

Beslutstyp
Beslut i ärende om användning av kemiska växtskyddsmedel i
vattenskyddsområde.
Beslut om undantag från kraven i 4 kap. 1-3 §§ NFS 2015:3.
Beslut om att lämna begäran om dokumentation om
bekämpning.
Beslut i ärende om sanering av PCB.
Beslut i ärende om asbestförekomst i ventilationsanläggning.
Beslut i ärende om cistern.

Lagrum

Delegat

6 kap. 1 § NFS 2015:2

Förvaltningsdirektör

4 kap. 4 § NFS 2015:3
5 kap. 1 § NFS 2015:3

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

17-18 §§ förordning (2007:19) om
PCB m.m.
3 § förordning (1985:997) om
anmälningsskyldighet beträffande
asbest i ventilationsanläggningar
NFS 2017:5

Förvaltningsdirektör

15 a § förordning (2001:512) om
deponering av avfall, 35 b § NFS
2004:10
15 kap. 18 § 3-4 st. MB

Förvaltningsdirektör

15-21 §§ HKF 4400

Förvaltningsdirektör

45 § avfallsförordning (2011:927),
15 § HKF 4400
16 § HKF 4400
17 § HKF 4400
18 § HKF 4400

Förvaltningsdirektör

19 § HKF 4400
20 § HKF 4400
21 § HKF 4400

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

J 7 Avfall, 15 kap. MB m m
J 7.1

J 7.2
J 7.3
J 7.4
J 7.5
J 7.6
J 7.7
J 7.8
J 7.9
J 7.10

Beslut om dispens från föreskrifter om gränsvärden som
meddelats enligt 15 § förordning (2001:512) om deponering
av avfall.
Beslut om dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall
till kommunen för transport, bortskaffande eller återvinning,
samt beslut om tillstånd att själv återvinna och bortskaffa
avfall.
Beslut om dispens eller undantag från bestämmelserna i
Huddinges renhållningsordning.
Beslut i ärende om hushållskompostering.
Beslut i ärende om latrinkompostering.
Beslut i ärende om slamkompostering.
Beslut i ärende om undantag från hämtning av hushållsavfall
(totalbefrielse).
Beslut i ärende om gemensam sopbehållare.
Beslut i ärende om uppehåll i hämtning av hushållsavfall.
Beslut i ärende om förlängt hämtningsintervall.

Förvaltningsdirektör

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

Anmärkning
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Nr

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

J 8 Förfarande i ansökningsärenden
J 8.1
J 8.2
J 8.3
J 8.4
J 8.5
J 8.6
J 8.7

Beslut med anledning av att verksamhetsutövare begär
undantag från villkor om detta delegerats till tillsynsnämnden i
tillståndsbeslutet.
Beslut med anledning av att verksamhetsutövare med stöd av
tillståndet begär fastställelse av villkor av mindre betydelse.
Förordna att ett beslut om tillstånd eller dispens ska gälla även
om det inte vunnit laga kraft.
Beslut om att förelägga sökande att komplettera en
ofullständig ansökan.
Beslut om att avhjälpa brist i en ansökan på den sökandes
bekostnad.
Beslut om att avvisa en ansökan med sådan väsentlig brist att
ärendet inte kan prövas.
Beslut om att förelägga tillståndshavare m m att tillhandahålla
den utredning som behövs för prövning av frågor som avses i
24 kap. 3, 5 och 8 §§ MB.

22 kap. 25 § 1 st. 3 MB

Förvaltningsdirektör

22 kap. 25 § 3 st. MB

Förvaltningsdirektör

22 kap. 28 § MB, 35 § FL

Förvaltningsdirektör

22 kap. 2 § MB, 19 kap. 5 § MB

Förvaltningsdirektör

22 kap. 2 § MB, 19 kap. 5 § MB

Förvaltningsdirektör

22 kap. 2 § MB, 19 kap. 5 § MB

Förvaltningsdirektör

22 kap. 2 a § MB, 19 kap. 5 § MB

Förvaltningsdirektör

24 kap. 8 § MB

Förvaltningsdirektör

J 9 Tillstånds giltighet, omprövning, 24 kap. MB
J 9.1

Beslut om att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller
ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut som har
fattats på delegation.

Anmärkning
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Nr

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Beslut om föreläggande eller förbud utan vite.
Beslut om föreläggande eller förbud med vite.

26 kap. 9 § MB
26 kap. 9, 14 §§ MB

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

Beslut om att rättelse ska vidtas på den felandes bekostnad.
Beslut om att förordna att ett beslut enligt 26 kap. MB ska gälla
omedelbart, även om det överklagas.
Beslut om att ålägga tidigare fastighetsägare eller
nyttjanderättshavare att lämna uppgift om namn och adress till
ny fastighetsägare eller nyttjanderättshavare.

26 kap. 18 § MB
26 kap. 26 § MB

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

26 kap. 13 § MB

Förvaltningsdirektör

Anmärkning

J 10 Tillsyn, 26 kap. MB
J 10.1

J 10.2

J 10.3
J 10.4
J 10.5

Delegationen vad
gäller att förena
föreläggande eller
förbud med vite
begränsas enligt
följande:
1. Fast vite om
högst 100 000
kronor
2. Löpande vite
med högst
50 000 kronor
per överträdelse eller med
sammanlagt
vitesbelopp på
högst 50 000
kronor per
månad eller
motsvarande
tidsperiod.
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Nr

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Beslut om att sända föreläggande eller förbud till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.

26 kap. 15 § 1 st MB

Förvaltningsdirektör

Beslut om att lämna sådan begäran som avses i 26 kap. 19 § 3 st.
MB.
Beslut om föreläggande om att lämna de uppgifter som behövs
för tillsynen.
Beslut om föreläggande att utföra sådan undersökning som
behövs för tillsynen vilken avses i 26 kap. 22 § 1 st. MB.
Beslut om att på verksamhetsutövarens bekostnad utföra eller
låta någon annan utföra sådan undersökning som behövs för
tillsynen vilken avses i 26 kap. 22 § 1 st. MB.
Beslut om att förena beslut om undersökning med förbud om
överlåtelse av egendom till dess att sådan undersökning som
avses i 26 kap. 22 § MB är slutförd.

26 kap. 19 § MB

Förvaltningsdirektör

Delegationen
omfattar även att
anmäla till
inskrivningsmyndigheten att
inskrivningen kan
tas bort, 26 kap. 15
§ 3 st. MB

26 kap. 21 § MB

Förvaltningsdirektör

26 kap. 22 § MB

Förvaltningsdirektör

26 kap. 22 § MB

Förvaltningsdirektör

26 kap. 22 § 3 st. MB

Förvaltningsdirektör

30 kap. 1-3 § MB, förordning
(2012:259) om miljösanktionsavgifter

Förvaltningsdirektör

J 10.6

J 10.7
J 10.8
J 10.9
J 10.10
J 10.11

J 11 Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB
J 11.1

Beslut om miljösanktionsavgift som inte överstiger 50 000
kronor.
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Nr

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Anmärkning

K – Livsmedel och foder
K 1 Livsmedel
K 1.1 Prövning
K 1.1.1

Beslut i ärende avseende registrering eller godkännande av
livsmedelsanläggning.

Förvaltningsdirektör

K 1.2 Tillsyn
K 1.2.1

K 1.2.2

Beslut om föreläggande och förbud som behövs för att lagen, de
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som kompletterats av lagen och de beslut som
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas.
Beslut om föreläggande eller förbud enligt 22 § LML eller enligt
de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, förenat med
vite.

22 § LL

Förvaltningsdirektör

23 § LL, VitesL

Förvaltningsdirektör

Delegationen vad
gäller att förena
föreläggande eller
förbud med vite
begränsas enligt
följande:
1. Fast vite om
högst 100 000
kronor
2. Löpande vite
med högst
50 000 kronor
per överträdelse eller med
sammanlagt
vitesbelopp på
högst 50 000
kronor per
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Nr

K 1.2.3
K 1.2.4
K 1.2.5
K 1.2.6

K 1.2.7

Beslutstyp

Beslut om att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för
det föreligger – att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om
varans värde kan antas understiga 100 000 kronor.
Beslut om 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 LML.
Beslut om att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart, även
om det överklagas.
Beslut om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger.
Beslut om rättelse på egen bekostnad om någon inte fullgör sina
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EU eller EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med
stöd av EU eller EG-bestämmelserna.

Lagrum

Delegat

24 § 1 och 2 st. LL, 34 § LF

Förvaltningsdirektör

24 § 3 st. LL, 34 § LF

Förvaltningsdirektör

33 § LL

Förvaltningsdirektör

27 § LL

Förvaltningsdirektör

26 § LL

Förvaltningsdirektör

Art. 138 2c F 2017/625

Förvaltningsdirektör

Art. 138 2d F 2017/625

Förvaltningsdirektör

Art. 138 2e F 2017/625

Förvaltningsdirektör

Åtgärder från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner
K 1.2.8

K 1.2.9
K 1.2.10

Beslut om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att
korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna.
Beslut om att begränsa eller förbjuda att varor släpps ut på
marknaden, förflyttas, förs in i unionen eller exporteras samt
förbjuda att de återsänds till den avsändande medlemsstaten
eller beordra att de återsänds till den avsändande
medlemsstaten.
Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens.

Anmärkning
månad eller
motsvarande
tidsperiod.

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Nr
K 1.2.11
K 1.2.12

K 1.2.13
K 1.2.14
K 1.2.15

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Beslut om att varor dras tillbaka, återkallas, bortskaffas och
destrueras, och i tillämpliga fall tillåta att varorna används för
andra ändamål än de som de ursprungligen var avsedda för.
Beslut om att hela eller delar av den berörda aktörens företag,
eller dess anläggningar, installationer eller andra lokaler, isoleras
eller stängs under en lämplig tidsperiod.
Beslut om att beordra att hela eller delar av den berörda
aktörens verksamhet och, i förekommande fall, de webbplatser
som aktören driver eller använder, läggs ner under en lämplig
tidsperiod.
Beslut om sanktionsavgift inom nämndens ansvarsområde.
Beslut om skyldighet för den som är sysselsatt med
livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning.

Art. 138 2g F 2017/625

Förvaltningsdirektör

Art. 138 2h F 2017/625

Förvaltningsdirektör

Art. 138 2 i F 2017/625

Förvaltningsdirektör

30 c § LL och 39 a – 39 i §§ LF
8 § LF

Förvaltningsdirektör

23 § LFAB, 12 § FFAB

Förvaltningsdirektör

K 2 Foder och animaliska biprodukter
K 2.1

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

Anmärkning

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Nr

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Beslut om föreläggande eller förbud enligt 22 § LML eller enligt
de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, förenat med
vite.

24 § LFAB, VitesL

Förvaltningsdirektör

Beslut om att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för
det föreligger – att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om
varans värde kan antas understiga 100 000 kronor.
Beslut om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av
kontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för
sådan begäran föreligger.
Beslut om sanktionsavgift inom nämndens ansvarsområde.
Beslut om att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även
om det överklagas.

25 § LFAB

Förvaltningsdirektör

Delegationen vad
gäller att förena
föreläggande eller
förbud med vite
begränsas enligt
följande:
3. Fast vite om
högst 100 000
kronor
4. Löpande vite
med högst
50 000 kronor
per överträdelse eller med
sammanlagt
vitesbelopp på
högst 50 000
kronor per
månad eller
motsvarande
tidsperiod.

27 § LFAB

Förvaltningsdirektör

30 a § LFAB
33 § LFAB

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

K 2.2

K 2.3
K 2.4
K 2.5
K 2.6

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Nr

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

12 § SLVFS 2001:30, omtryck
LIVFS 2017:2

Förvaltningsdirektör

K 3 Dricksvatten
K 3.1

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

Anmärkning

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Nr

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

5 kap. 1, 3 §§ LTP

Förvaltningsdirektör

5 kap. 1, 3 §§ LTP

Förvaltningsdirektör

5 kap. 1, 3 §§ LTP

Förvaltningsdirektör

5 kap. 8 § LTP
5 kap. 7 § 2 st. LTP

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

4 kap. 1 § förordning (219:223)
om tobak och liknande
produkter.

Förvaltningsdirektör

7 kap. 9, 12 § LTP

Förvaltningsdirektör

7 kap. 9 § 2 st., 15 § LTP

Förvaltningsdirektör

Anmärkning

L – Tobak och alkohol m m
L 1 Lag (2018:2088) om tobak och likande produkter
L 1.1 Prövning
L 1.1.1
L 1.1.2
L 1.1.3
L 1.1.4
L 1.1.5
L 1.1.6

Beslut i ärende om tillstånd för försäljning av tobaksvaror i
partihandel.
Beslut i ärende om tillstånd för försäljning av tobaksvaror i
detaljhandel.
Beslut i ärende om tillfälligt tillstånd för försäljning av
tobaksvaror i detaljhandel och partihandel.
Beslut i ärende om anmälan om att fortsätta försäljning.
Beslut i ärende om ändring avseende verksamhetens omfattning,
ägarförhållanden eller övrigt av vikt för tillsynen.
Beslut om att förlänga handläggningstiden.

L 1.2 Tillsyn
L 1.2.1

L 1.2.2

Beslut om föreläggande och förbud för att bestämmelserna i LTP
ska följas.
Beslut om föreläggande och förbud för att bestämmelserna i LTP
ska följas, med vite.

Delegationen vad
gäller att förena
föreläggande eller
förbud med vite
begränsas enligt
följande:
1. Fast vite om
högst 100 000
kronor

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Nr

L 1.2.3
L 1.2.4
L 1.2.5
L 1.2.6

Beslutstyp

Beslut om att meddela varning.
Beslut om att återkalla tillstånd för försäljning av tobaksvaror i
detaljhandel och partihandel.
Beslut om att återkalla tillstånd för försäljning av tobaksvaror
som inte längre utnyttjas.
Beslut om att förbjuda fortsatt försäljning av elektroniska
cigaretter eller påfyllningsbehållare.

Lagrum

Delegat

7 kap. 11, 13 §§ LTP
7 kap. 10 § LTP

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

7 kap. 10 § p. 1 LTP

Förvaltningsdirektör

7 kap. 13 § LTP

Förvaltningsdirektör

8 kap. 2 § AL

Förvaltningsdirektör

8 kap. 2 § AL

Förvaltningsdirektör

8 kap. 2 § AL

Förvaltningsdirektör

L 2 Alkohollagen (2010:1622)
L 2.1 Prövning
L 2.1.1
L 2.1.2
L 2.1.3
L 2.1.4

Beslut i ärende om stadigvarande serveringstillstånd vid
nyetablering eller ägarskifte.
Beslut i ärende om stadigvarande förändringar i befintliga
serveringstillstånd.
Beslut i ärende om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
eller till slutna sällskap.
Beslut i ärende om tillfälliga ändringar i serveringstillstånd.

Förvaltningsdirektör

Anmärkning
2. Löpande vite
med högst
50 000 kronor
per överträdelse eller med
sammanlagt
vitesbelopp på
högst 50 000
kronor per
månad eller
motsvarande
tidsperiod.

Får ej förenas med
vite.

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Nr
L 2.1.5
L 2.1.6
L 2.1.7
L 2.1.8
L 2.1.9
L 2.1.10
L 2.1.11

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Beslut i ärende om stadigvarande serveringstillstånd i
cateringverksamhet samt godkännande av serveringslokal.
Beslut i ärende om stadigvarande eller tillfälligt
serveringstillstånd för provsmakning.
Beslut i ärende om tillstånd att utnyttja gemensamt serveringsutrymme.
Beslut i ärende om ändring avseende verksamhetens omfattning,
ägarförhållanden eller övrigt av vikt för tillsynen.
Beslut i ärende om förvaltares önskemål att fortsätta
verksamheten.
Beslut om att meddela undantag från kravet på kunskapsprov.
Beslut om att förlänga handläggningstiden.

8 kap. 2, 4 §§ AL

Förvaltningsdirektör

8 kap. 6-7 §§ AL

Förvaltningsdirektör

8 kap. 14 § AL

Förvaltningsdirektör

9 kap. 11 § AL

Förvaltningsdirektör

9 kap. 12 § AL

Förvaltningsdirektör

8 kap. 12 § AL
5 § alkoholförordningen
(2010:1636)

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

9 kap. 17 § AL
9 kap. 17, 19, 20 §§ AL
9 kap. 18 § AL

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

9 kap. 18 § p. 1 AL

Förvaltningsdirektör

9 kap. 19 § AL
9 kap. 20 § AL

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

L 2.2 Tillsyn
L 2.2.1
L 2.2.2
L 2.2.3
L 2.2.4
L 2.2.5
L 2.2.6

Beslut om att meddela erinran.
Beslut om att meddela varning.
Beslut om att återkalla serveringstillstånd och tillstånd för
gemensamt serveringsutrymme.
Beslut om att återkalla serveringstillstånd som inte längre
utnyttjas.
Beslut om att meddela försäljningsförbud av folköl.
Beslut om att förbjuda alkoholförsäljning på särskilda boenden.

Anmärkning

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Nr

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

26 § jaktförordningen
(1987:905)

Förvaltningsdirektör

8 kap. 6 § SSL
8 kap. 7 § SSL

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

Anmärkning

M – Övrig lagstiftning
M 1 Jaktlagen
M 1.1

Beslut i ärende om kommunal skyddsjakt enligt bilaga 4 i
jaktförordningen (1987:905).

M 2 Strålskyddslagen
M 2.1

M 2.2

Beslut om föreläggande och förbud.
Beslut om föreläggande eller förbud med vite.

Delegationen vad
gäller att förena
föreläggande eller
förbud med vite
begränsas enligt
följande:
1. Fast vite om
högst 100 000
kronor
2. Löpande vite
med högst
50 000 kronor
per överträdelse eller med
sammanlagt
vitesbelopp på
högst 50 000
kronor per
månad eller
motsvarande
tidsperiod.

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Nr
M 2.3
M 2.4
M 2.5
M 2.6

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Beslut om rättelse på den felandes bekostnad.
Beslut om föreläggande att lämna de uppgifter och handlingar
som behövs för tillsynen.
Beslut om omhändertagande av teknisk anordning eller ämne.
Beslut om att beslut enligt SSL inte ska gälla omedelbart.

8 kap. 10 § SSL
8 kap. 4 § SSL

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

8 kap. 8 § SSL
10 kap. 3 § SSL

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

18 kap. 10 § 1 st. spellagen
18 kap. 16 § spellagen
18 kap. 16, 24 §§ spellagen

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

Anmärkning

M 3 Spellagen (2018:1138)
M 3.1
M 3.2

Beslut om att förordna kontrollant.
Beslut enligt 18 kap. 16 § spellagen.
Beslut enligt 18 kap. 16 § spellagen, förenat med vite.

Delegationen vad
gäller att förena
föreläggande eller
förbud med vite
begränsas enligt
följande:
1. Fast vite om
högst 100 000
kronor
2. Löpande vite
med högst
50 000 kronor
per överträdelse eller med
sammanlagt
vitesbelopp på
högst 50 000
kronor per
månad eller
motsvarande
tidsperiod.

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Nr
M 3.4

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Beslut om de förelägganden och förbud i övrigt som behövs för
att spellagen eller föreskrifter meddelande med stöd av lagen ska
följas.
Beslut om de förelägganden och förbud i övrigt som behövs för
att spellagen eller föreskrifter meddelande med stöd av lagen ska
följas, förenat med vite.

18 kap. 23 § spellagen.

Förvaltningsdirektör

18 kap. 23, 24 §§ spellagen.

Förvaltningsdirektör

M 3.5

M 4 Lag (2020:XXXX) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Delegation enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller från det datum lagen träder i kraft.
M 4.1

Beslut om föreläggande och förbud.

Lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på
serveringsställen.

Förvaltningsdirektör

Anmärkning

Delegationen vad
gäller att förena
föreläggande eller
förbud med vite
begränsas enligt
följande:
1. Fast vite om
högst 100 000
kronor
2. Löpande vite
med högst
50 000 kronor
per överträdelse eller med
sammanlagt
vitesbelopp på
högst 50 000
kronor per
månad eller
motsvarande
tidsperiod.

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Nr
M 4.2

Beslutstyp

Lagrum

Delegat

Beslut om föreläggande och förbud, förenat med vite.

Lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på
serveringsställen.
Lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på
serveringsställen.
Lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på
serveringsställen.
Lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på
serveringsställen.

Förvaltningsdirektör

M 4.3

Beslut om föreläggande att lämna de uppgifter och handlingar
som behövs för tillsynen.

M 4.4

Beslut om att begära hjälp av Polismyndigheten för
genomförande av lagens 5 §.

M 4.5

Beslut om att beslut enligt lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen inte ska gälla
omedelbart.

Anmärkning

Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningsdirektör

N – Övrigt
N1

Beslut i andra frågor vilka till sin art och betydelse är jämförliga
med de ovan angivna och som inte är av principiell betydelse
eller av större vikt.

Förvaltningsdirektör

Får ej vidaredelegeras

AVTAL OM OVERLATELSE AV
TILLSYNSUPPGIFTER OCH BESLUTANDERATT
Huddinge kommun, org.nr. 212000-0168, genom bygglovs- och tillsynsnamnden (nedan
kallad Huddinge) och Stockholms stad, org.nr. 212000-0142, genom miljo- och
halsoskyddsnamnden (nedan kallat Stockholm), gemensamt kallade Parterna, har kommit
overens om samverkan inom tillsyn och kontroll enligt miljo-, livsmedels- och
foderlagstiftningarna. Parterna har med anledning av detta och med stod av 9 kap. 37 §
kommunallagen (2017:725) slutit foljande ramavtal.
1. Syfte
Huddinge har identifierat ett behov av att tillfalligt eller periodvis forstarka sina egna resurser
inom tillsyn och kontroll enligt miljo-, livsmedels- och foderlagstiftningarna samt att dar det
ar pakallat overlata beslutanderatten i ett visst arende till Stockholm. Stockholm har forklarat
sig berett att samverka med Huddinge genom att tillhandahalla sadana resurser. Detta avtal
syftar till att formellt mojliggora och reglera denna kommunala samverkan.
2. Uppdrag
Stockholm forbinder sig att pa de villkor som anges i detta avtal utfora uppdrag for Huddinge
enligt foljande:
a) Tillsyn och kontroll enligt miljo-, livsmedels- ochfoderlagstiftningarna.
Uppdrag kan omfatta bland annat inspektioner, revisioner och liknande tillsyn eller
kontroll, handlaggning av inkommande arenden, inventeringar, undersokningar,
provtagning eller miljoovervakning i ovrigt samt liknande arbetsuppgifter inom ramen
for miljo-, livsmedels- och foderlagstiftningarna.
Uppdrag kan omfatta saval enstaka atgard i ett arende som handlaggning av hela
arendet.
Exempel pa omraden som kan bli aktuella ar:
"
"
"
"
"
"
"
"

Miljofarlig verksamhet och halsoskydd
Livsmedelskontroll
Skyddade omraden
Fororenade omraden
Kemiska produkter
Jordbruk
Avfall
Omradesskydd

b) Fatta beshit i enskilda drenden pa iippdrag civ Huddinge.
Stockholm ska harvid tillampa den vid varje tillfalle gallande delegationsordningen for
bygglovs- och tillsynsnamnden i Huddinge.
c) Upprdtta och ge in yttrande till overprovande myndigheter samt delta i domstolsforhandling och syn med anledning av overklagande av beshit som har fattats pa
iippdrag av Hiiddinge.
"^^

3. Avrop
Avrop ska ske per e-post fran miljochefen i Huddinge. Avrop ska skickas till
miljoforvaltningens i Stockholms e-postadress (for narvarande
milioforvaltningen(%stockholm.se) och vara stallt till forvaltningschefen for
miljoforvaltningen i Stockholm (nedan kallad forvaltningschefen).
Huddinge ska vid avrop ange uppskattad tidsatgang och omfattning pa uppdraget.
Forvaltningschefen i Stockholm ska inom skalig tid per e-post lamna besked om huruvida
uppdrag kan genomforas. Stockholm har fri ratt att avsta fran att ata sig uppdraget, men ska
harvid beakta Huddinges behov av denna kommunala samverkan.
4. Ratt for anstalld i Stockholm att fatta beslut
Huddinge atar sig att se till att delegationsordningen for bygglovs- och tillsynsnamnden i
Huddinge vid varje givet tillfalle under detta avtals giltighetstid innefattar delegation till
forvaltningschefen i Stockholm att fatta beslut inom de grupper av arenden som ramavtalet
avser. Forvaltningschefen i Stockholm ska ocksa ges ratt att delegera ratten att besluta vidare
till annan anstalld i Stockholm.
5. Uppdragets utforande
Stockholm ska utfora uppdraget i enlighet med vad som har anges och i ovrigt med vad som
avtalas mellan partema i samband med avrop.
Huddinge ska tillhandahalla aktuella mallar (sasom rapportmall, beslutsmall etc) for det
aktuella uppdraget. I den man uppdraget helt eller delvis ska utforas i Huddinge kommun
tillhandahaller Huddinge vid behov arbetsplats med tillgang till dator m.m. samt i
forekommande fall tjanstefordon och nodvandig tillsynsutrustning. I den man uppdraget ska
utforas pa distans tillhandahaller Stockholm nodvandiga resurser for uppdragets utforande.
Under pagaende uppdrag ska beslut som fattas i arende skickas till Huddinge for kannedom.
Efter avslutat uppdrag ska kopia pa samtliga relevanta handlingar i arendet, inklusive epost, skickas till Huddinge for diarieforing och arkivering.
Stockholm utser den personal som ska arbeta i uppdraget. Stockholm ar arbetsgivare for sina
anstallda och har det fulla arbetsgivaransvaret.
6. Ersattning
Stockholm debiterar Huddinge for uppdrag enligt Stockholms vid varje tidpunkt gallande
taxa for aktuellt tillsynsomrade. Mervardesskatt tillkommer pa beloppet. Faktura ska ha
minst 30 dagars forfallodatum.
Faktura stalls till:
Huddinge kommun
Faktura - Miljo- och bygglovsforvaltningen
Box 1004
141 21 Huddinge
Ange fakturareferens 72100
^^

7. Giltighetstid
Detta avtal galler fran och med den 1 juni 2019. Avtalet loper till och med den 31
december 2021. Avtalet forlangs darefter med ett ar i taget.
8. Personuppgiftshantering
Miljo- och halsoskyddsnamnden i Stockholms stad ar personuppgiftsansvarig for all
datahantering inom namndens verksamhet. Bygglovs- och tillsynsnamnden ar
personuppgiftsansvarig for all datahantering inom dess verksamhet. Inget gemensamt
personuppgiftsansvar foreligger.
Miljo- och halsoskyddsnamnden i Stockholms stad behandlar inte personuppgifter for
bygglovs- och tillsynsnamnden i Huddinges rakning eller pa dess instruktion. Bygglovsoch tillsynsnamnden i Huddinge behandlar inte personuppgifter for miljo- och
halsoskyddsnamndens i Stockholms stad rakning eller pa dess instruktion. Inget
personuppgiftsbitradesavtal behovs mellan parterna.
Vardera parten ar darmed ensamt ansvarig for att eventuell overforing av personuppgifter
till den andra parten har stod av en legal grund samt kan overforas pa ett sakert satt sa att
personuppgifternas konfidentialitet och integritet uppratthalls.
Parterna ska folja gallande lagstiftning pa dataskyddsomradet. Parterna ska vidta lampliga
tekniska och organisatoriska atgarder for att skydda personuppgifter mot obehorig
atkomst, forstorelse och andringar samt iaktta vad som fordras for att uppfylla vad vid var
tid gallande lagstiftning kraver.
Parterna ska sarskilt iaktta Datainspektionens instruktioner och allmanna rad avseende
hantering av personuppgifter.
9. Uppsagning m.m.
Uppsagning av avtalet ska ske senast tre manader fore avtalstidens utgang. Detsamma ska
galla for begaran om omforhandling av avtalet.
Uppsagning eller begaran om omforhandling ska ske skriftligen till bygglovs- och
tillsynsnamnden i Huddinge respektive miljo- och halsoskyddsnamnden i
Stockholm.
10. Kontaktpersoner
Kontaktperson i fragor rorande detta avtal ar miljochefen i Huddinge respektive
forvaltningschefen for miljoforvaltningen i Stockholm.
11. Tvist
Tvist angaende tillampning eller tolkning av detta ramavtal och darmed sammanhangande
rattsforhallanden ska provas av Nacka tingsratt med tillampning av svensk lag.
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Miljo- och halsoskyddsnamnden i
Stockholms stad

Bygglovs- och tillsynsnamnden i Huddinge kommun

Namnteckning:

Namnteckning:
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Anna Hadenius, forvaltningschef

Love Bergstrom, ordforande

