Författning 1.3.4
Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2019–01-02 § 3

Staffanstorps
kommun

Delegations ordning för
s tads by ggnads näm nden
Bes lutanderätt och delegation
Det ankommer på stadsbyggnadsnämnden att genom beslut avgöra
förekommande ärenden inom det sitt ansvars- och kompetensområde som
kommunfullmäktige har bestämt i reglementet för stadsbyggnadsnämnden.
Enligt 6 kap 37-39 §§, och 7 kap 5 § kommunallagen har kommunstyrelsen och
annan nämnd rätt att delegera sin beslutanderätt till presidium, utskott,
förtroendevalda och tjänstemän, då utom;






ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,
framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttrande med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller fullmäktige har
överklagats,
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
ärenden som väckts genom medborgarförslag, och som har lämnats över
till nämnden, och
vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Delegation innebär att beslutanderätten i ett visst ärende, eller i en ärendekategori, förs över från en nämnd till en delegat. Beslut som fattas med stöd av
delegationsbemyndigande enligt denna delegationsordning fattas således på
stadsbyggnadsnämndens vägnar, och är att jämställa med beslut som har fattats
av stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsnämnden kan när som helst återkalla lämnade delegationsuppdrag,
men har inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut.
Vid förfall eller hinder för ordinarie delegat, och visst beslut inte bör uppskjutas,
övertas beslutanderätt enligt denna delegationsordning av tjänsteförrättande eller
tillförordnad ersättare. Om ingen sådan ersättare finns, övertas tjänstemannadelegats beslutanderätt av närmast överordnad chef. Vid förfall eller hinder för
ordföranden har 1:e vice ordförande, och 2:e vice ordförande, i nämnd ordning,
att besluta i till ordföranden delegerade ärendekategorier.
Som villkor för rätt att med stöd av denna delegationsordning fatta beslut som
innebär utgifter, gäller att delegaten har säkerställt att det som planerat beslut
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innebär ekonomiskt för stadsbyggnadsnämnden kan finansieras inom ramen för
aktuell verksamhets budgetutrymme.
Delegationsbeslut ska vara skriftligt, och bl.a. innehålla uppgift om:





vilket beslut som har fattats och i de fall när så krävs enligt
förvaltningslagen, eller eljest är påkallat, även de skäl som ligger till grund
för beslutet,
vem som har fattat beslutet,
uppgift om när beslutet har fattats, och om beslutet fattats enligt regler i
speciallagstiftning även uppgift om hur beslutet kan överklagas, och
enligt vilken punkt i delegationsordningen som beslutet har fattats.

Stadsbyggnadsnämnden har det yttersta ansvaret för sin verksamhet, och därför
ska alla beslut som har fattas med stöd av bemyndigande i denna
delegationsordning alltid anmälas i stadsbyggnadsnämnden, vilken anmälan även
har betydelse för när beslut som överklagas enligt kommunallagens bestämmelser
vinner laga kraft.
Gräns dragning m ellan bes lut och v erks tällighet
I dagligt arbete görs vissa ställningstaganden vilka inte är att anse som beslut i
egentlig mening, utan som istället utgör ren verkställighet, eller som är att anse
som rent förberedande åtgärder, vilka inte kan bli föremål för överklagande.
Kännetecknande för ett beslut är att det föreligger alternativa lösningar, och att
beslutsfattaren måste göra vissa överväganden eller bedömningar, medan vid
verkställighet enbart ska tillämpas fastställda regler enligt författning eller enligt
fattade beslut och utrymme således saknas för att göra olika ställningstaganden i
den aktuella angelägenheten. Verkställighetsåtgärder ska dokumenteras enligt de
rutiner som gäller för de olika verksamheterna.
Öv erklagande av bes lut
Beslut går att överklaga om inte annat anges i författning.
Överklagbara delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt som
kommunstyrelsens egna beslut, d.v.s. antingen enligt bestämmelserna i
kommunallagen om laglighetsprövning, eller på sådant sätt som anges i den
speciallagstiftning som är tillämplig i ärendet.
Laglighetsprövning, som enbart kan begäras av kommuninnevånare, innebär att
besvärsmyndigheten (förvaltningsrätten i första instans) endast prövar det
överklagade beslutets laglighet, inte dess lämplighet.
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Överklagande enligt specialförfattning kan normalt göras av den som berörs av
det överklagade beslutet, varvid förvaltningslagens bestämmelser tillämpas, vilket
innebär bl a att såväl beslutets laglighet som dess lämplighet kan prövas.

Ärendekategori

Lagrum

Delegat

1. Allmänt
1.1

a)Förtroendevalds deltagande i kurser,
konferenser och dylikt
b)Ordförandens deltagande i kurser,
konferenser och dylikt

1.2

Beslut om bidrag (gäller inte för
bostadsanpassningar)
Ärenden som är så brådskande att
6 kap
stadsbyggnadsnämndens avgörande inte 39 § KL
kan avvaktas.
Framställningar och yttranden till
statliga och kommunala myndigheter
Yttranden i ärenden av inte principiellt
slag

1.3
1.4
1.5

Stadsbyggnadsnämn
dens ordförande
Stadsbyggnadsnämn
dens 2:e vice
ordförande
Stadsbyggnadsnämn
dens
ordförande
Stadsbyggnadschef
Stadsbyggnadschef

2. Ekonomiska frågor
2.1
2.2

2.3

Utseende av attestanter och kontoansvariga
Avskrivning av fordringar, medge
betalningsuppskov, godkänna ackord,
förslag till skuldsanering och andra
avtal om helt eller delvis avstående från
rätt till fordran, liksom även avyttring
av lös egendom
Omfördelning av i internbudget
anslagna medel

Stadsbyggnadschef
Stadsbyggnadschef

Stadsbyggnadschef

3. Juridiska frågor
3.1

I

Förande av Stadsbyggnadsnämndens
talan inför och utanför domstolar och
vid myndigheter, och då iaktta och
I bevaka kommunens rätt, inklusive rätt

Stadsbyggnadschef
Miljö- och byggchef
Plan- och
exploateringschef
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

att ingå förlikningar, samt att i sådana
mål och ärenden motta och kvittera
kommunen tillkommande medel samt
värde- och andra handlingar.
Avslag på begäran om utlämnande av
allmänna handlingar, eller med
förbehåll
-som ej är arkiverade

-som är arkiverade
Rättidsprövning, omprövning och
avgivande av yttrande, liksom beslut
att överklaga dom eller beslut av
domstol/ myndighet, och förande av
talan i ärende där beslut har fattats
med stöd av delegationsbemyndigande.
Beslut att avvisa ombud eller biträde,
och begära och meddela föreläggande
att ombud ska styrka sin behörighet

OSL, TF

Stadsbyggnadschef
Miljö- och byggchef
Plan- och
exploateringschef

37,38
och 45
§§ FL

Stadsbyggnadschef
Miljö- och byggchef
Plan- och
exploateringschef

14 och
15 §§
FL

Stadsbyggnadschef
Miljö- och byggchef
Plan- och
exploateringschef
Stadsbyggnadschef
Miljö- och byggchef
Plan- och
exploateringschef
Stadsbyggnadschef
Miljö- och byggchef
Plan- och
exploateringschef

Utfärdande av rättegångsfullmakter
och andra slags fullmakter att föra
stadsbyggnadsnämndens talan inför
domstolar och myndigheter.
Överlämnande till tingsrätt av sådan
ansökan om betalningsföreläggande
som svaranden har bestritt.
Beslut att utge skadestånd när
skadefall inte omfattas av tecknad
kommunförsäkring.
Mottagande av delgivning

3.9

Utkvittens av rekommenderad
försändelse

3.10

Beslut enligt GDPR (dataskyddsförordningen) om ingående av
personuppgiftsbiträdesavtal och beslut

Stadsbyggnadschef
Miljö- och byggchef
Plan- och
exploateringschef
Stadsbyggnadschef
Miljö- och byggchef
Plan- och
exploateringschef
Stadsbyggnadschef
Miljö- och byggchef
Plan- och
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angående registrerades rättigheter

exploateringschef

4. Yttranden
4.1

4.2

Yttranden och remissvar till
myndigheter i ärenden som är av icke
principiell beskaffenhet, då inklusive att
besluta om att avstå från yttrande
Besvarande av skrivelser i ärenden som
inte är av principiell beskaffenhet

Stadsbyggnadschef
Miljö- och byggchef
Plan- och
exploateringschef
Stadsbyggnadschef
Miljö- och byggchef
Plan- och
exploateringschef

10. Arkiv och gallring
10.1

Samråd med kommunala myndigheter
angående gallring av arkivhandlingar.

10.2

Överenskommelse med kommunala
myndigheter angående överlämnande/
övertagande av arkivhandlingar.

10.3

Beslut om gallring/bevarande av
arkivhandlingar

Stadsbyggnadschef
Miljö- och byggchef
Plan- och
exploateringschef
Stadsbyggnadschef
Miljö- och byggchef
Plan- och
exploateringschef
Stadsbyggnadschef
Miljö- och byggchef
Plan- och
exploateringschef

12. Upphandling
Vid minst två tillfällen varje år ska de upphandlingar vars respektive värden
överstiger vid varje tid gällande tröskelvärde för varor och tjänster i tillämplig
upphandlingslagstiftning, och som kan förväntas inledas under kommande halvår
redovisas för stadsbyggnadsnämnden, som då tar ställning till i vilka av dessa
ärenden som stadsbyggnadsnämnden själv ska besluta.
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Stadsbyggnadsnämndens ordförande ska fortlöpande informeras om de planerade
upphandlingar vars värden uppskattas överstiga vid varje tillfälle gällande gräns
för direktupphandling men understiga vid varje tid gällande tröskelvärde för
varor och tjänster i tillämplig upphandlingslagstiftning.

12.1

För de upphandlingar överstigande
tröskelvärden som kommunstyrelsen
har beslutat inte ska föranleda
politisk behandling (se ovan);
Godkänna förfrågningsunderlag, efter
upphandling fatta tilldelningsbeslut,
ingå nödvändiga avtal, och vidta
andra åtgärder vid upphandlingen,
teckna eventuella avtalsförlängningar
samt besluta om uppsägningar och
hävning av avtal som ingåtts med stöd
av detta bemyndigande

Stadsbyggnadschef
Miljö- och
byggchef
Plan- och
exploateringschef

12.2 Beslut om deltagande vid upphandling
av ramavtal som ska genomföras av
annan upphandlande myndighet,
alternativt beslut som medför
avropsberättigande från rammavtal
upphandlat av inköpscentral avseende
varor/ tjänster inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde samt att i
förekommande fall fatta
tilldelningsbeslut, ingå nödvändiga
avtal, och vidta andra åtgärder vid
upphandlingen, teckna
avtalsförlängningar, samt besluta om
uppsägningar och hävning av avtal som
har ingåtts med stöd av detta
bemyndigande

Stadsbyggnadschef
Miljö- och
byggchef
Plan- och
exploateringschef

12.3 För de upphandlingar som har ett
uppskattat värde understigande vid
varje tillfälle gällande tröskelvärden i
tillämplig upphandlingslagstiftning;
Godkänna förfrågningsunderlag, efter
upphandling fatta tilldelningsbeslut,
ingå nödvändiga avtal, och vidta andra
åtgärder vid upphandlingen, teckna

Stadsbyggnadschef
Miljö- och
byggchef
Plan- och
exploateringschef
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eventuella avtalsförlängningar samt
besluta om uppsägningar och hävning
av avtal som har ingåtts med stöd av
detta bemyndigande.
12.4

För de upphandlingar som har ett
uppskattat värde understigande vid
varje tillfälle gällande gräns för
direktupphandling;
Beslut att genomföra
direktupphandling, efter eventuell
konkurrensutsättning beslut att anta
offert, ingående av nödvändiga avtal,
och vidta andra åtgärder vid
upphandlingen, tecknande av eventuella
avtalsförlängningar samt besluta om
uppsägningar och hävning av avtal som
har ingåtts med stöd av detta
bemyndigande.

Stadsbyggnadschef
Miljö- och
byggchef
Plan- och
exploateringschef

I de fall det ovan har angivits författningsbestämmelser i anslutning till delegerad
beslutanderätt, har delegationsbemyndigandena fortsatt giltighet även i det fall
angivna regler överförs med oförändrat innehåll till andra lagrum eller till andra
författningar.
Åt befattningshavaren stadsbyggnadschef, vilka i Staffanstorps kommuns
tjänstemannaorganisation är förvaltningschefer, överlåts att i sin tur uppdra åt
annan anställd inom kommunen att besluta i dennes ställe.
Av stadsbyggnadsnämnden delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden av
principiell beskaffenhet eller eljest av större vikt.
Ärenden vari beslutanderätt har delegerats får delegaten, om ärendets
beskaffenhet påkallar detta, överlämna till stadsbyggnadsnämnden för avgörande.
Varje beslut med stöd av denna delegationsordning ska delegaten anmäla
skriftligen till stadsbyggnadsnämnden vid dess nästkommande ordinarie
sammanträde.
_____________________________________________________________________
Undertecknande av stadsbyggnadsnämndens handlingar
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I de fall inget annat är föreskrivet tecknar stadsbyggnadsnämndens ordförande
stadsbyggnadsnämndens firma.
Avtal och andra handlingar som av stadsbyggnadsnämndens ordförande ska
undertecknas för stadsbyggnadsnämndens räkning kan kontrasigneras av
stadsbyggnadschefen, alternativt av en berörd handläggare.
______________________________________________________________________
Förklaringar till vissa förkortningar ovan:
FL=Förvaltningslagen lag om skydd mot olyckor.
LSO=Lag om skydd mot olyckor.
OSL=Offentlighets och sekretesslagen
TF=Tryckfrihetsförordningen
KL=Kommunallagen
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Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2019-01-02 § 3

Bilaga 1

Delegations ordning för S tads by ggnads näm nden

Denna delegationsordning innehåller tre olika delar:
•
•
•

Delegationsordning enligt miljö- och livsmedelslagen mm.
Delegationsordning enligt plan- och bygglagen mm.
Delegationsordning enligt bostadsanpassning- och alkohollagen.

De tre delarna utgör varsitt kapitel och skall läsas var för sig. De allmänna
bestämmelserna utgör allmänna bestämmelser för respektive del.

1
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Allm änna bes täm m els er för delegeringen
Syftet med delegering av nämndens beslutanderätt är att avlasta nämndens
enklare 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.
Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet
delegationsuppdrag (6 kap.
37 § KL).
Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande
ärenden, A1 nedan) inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt. Sådana ärenden ska av delegaten hänskjutas till
nämnden för avgörande.
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt att besluta
•

att bifalla eller avslå en ansökan,

•

att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor,

•

att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd,
godkännande, dispens eller undantag enligt vad som anges i
särskilda bestämmelser,

•

att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och
anmälningsärenden,

•

att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd.

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt:
•

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 35-37 § förvaltningslagen,

•

att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten när
överklagandet kommit in för sent enligt 44 § förvaltningslagen.

Nämnden skall besluta i ärenden som avser frågor av principiell natur eller
av större vikt, framställning eller yttrande till kommunfullmäktige, yttrande
med anledning av överklagande av nämndens beslut samt
2
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vitesföreläggande.
Ersättare för ordföranden
Vid stadsbyggnadsnämndens ordförandes frånvaro eller förfall övergår den
delegerade beslutanderätten enligt denna delegationsordning till
stadsbyggnadsnämndens vice ordförande eller, i förekommande fall, annan
förtroendevald som nämnden utser genom särskilt beslut.
Delegation till chef får vid förfall för denne, utövas av tillförordnad chef.
Vidaredelegering
I den mån beslutanderätt delegerats till chef inom nämndens verksamhetsområde, får chef vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd i
kommunen. Beslut som fattas med stöd av vidare delegation från chef ska
enligt 6 kap. 37 § KL anmälas till vidaredelegerande chef.
Förkortningar för delegater:
SBC- stadsbyggnadschef
MBC- miljö- och byggchef
PEC- plan- och exploateringschef
GIC- geoinfochef

AÄ

Allmänna ärenden

Delegat

AÄ.1

Besluta i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Delegationen avser alla nämndens verksamheter. Beslut ska alltid anmälas på nämndens
nästa sammanträde.

AÄ.2

Förtroendevaldas deltagande i kurser,
konferenser o dylikt högst 3 dagar

3

6 kap. 39 § Ordförande
KL

Ordförande

Vidaredelegati
on
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AÄ.3

Prövning av om överklagande av beslut inkommit
i rätt tid och besluta att avvisa en

överklagandeskrivelse som inkommit för sent.

45 § FL

MBC
PEC
SBC
GIC

AÄ.4

Besluta att avge yttrande till högre instans
med anledning av överklagande av beslut som
fattats med stöd av delegation

MBC
PEC
SBC
GIC

AÄ.5

Besluta att överklaga beslut och domar som
innefattar ändring av beslut som fattats med
stöd av delegation.

MBC
PEC
SBC
GIC

AÄ.6

Ansöka hos förvaltningsrätt om utdömande
av vite

MBC
PEC
SBC
GIC

AÄ.7

Besluta att inte lämna ut en allmän handling

6 kap. 3 §
MBC
OSL; 2 kap. PEC
14-15 § TF SBC
GIC

AÄ.8

Besluta att delgivning i ett ärende ska ske
genom kungörelsedelgivning

47-50 §
MBC
DL,19-20 § PEC
DF
SBC
GIC

AÄ.9

Yttranden i enskilda ärenden av icke
principiell beskaffenhet

MBC
PEC
SBC
GIC

4
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Delegations ordning enligt m iljöbalken och liv s m edels lagen,
m ed flera.
Förkortningar
I denna delegationsordning används följande förkortningar:
AF

Avfallsförordningen (2011:927)

AL

Alkohollagen (2010:1 622)

BSF

Bilskrotningsförordningen (2007:186)

DF

Delgivningsförordningen (2011:154)

DL

Delgivningslagen (2010:1 932)

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

EG 854/2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den
29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung
avsedda att användas som livsmedel

EG 882/2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den
29 april 2004 om offentlig kontroll av produkter av efterlevnaden av
foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

FAM

Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador

FFV

Förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

FAOKF

Förordningen (2006:1 165) om avgifter för offentlig kontroll av foder
och animaliska biprodukter

FAOKL

Förordningen (2006:1 166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

FAPT

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

FFAB

Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

FKB

Förord (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

FL

Förvaltningslagen (2017:900)

FMH

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

FMKB

Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
5
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FMSA

Förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

FOS

Förordningen (1998:1 252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

FVV

Förordningen (1998:1 388) om vattenverksamhet m.m.

JF

Jaktförordningen (1987:905)

KL

Kommunallag (2017:725)

LDNL

Lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel

LHRL

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

LEC

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

LFAB

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

LIVSFS

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

LMF

Livsmedelsförordningen (2006:813)

LML

Livsmedelslagen (2006:804)

MB

Miljöbalken (1998:808)

MTF

Miljötillsynsförordningen (2011:13)

NFS

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5 om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

SLV-DK

Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten

SFS

Förordning (SFS 2014:425) om bekämpningsmedel

SSF

Strålskyddsförordningen (2018:506)

SSL

Strålskyddslagen (2018:396)

TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

TL

Tobakslagen (1993:581)

MBC

Miljö- och byggchef

6

Författning 1.3.4

Staffanstorps
kommun

Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2019-01-02 § 3

A

Allmänna ärenden

Delegat Vidaredelegation

A.1

Besluta i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Delegationen avser alla nämndens verksamheter. Beslut ska alltid anmälas på nämndens
nästa sammanträde.

6 kap. 39 § Ordför
KL
ande

A.2

Prövning av om överklagande av beslut inkommit
i rätt tid och besluta att avvisa en

45 § FL

MBC

överklagandeskrivelse som inkommit för sent.
A.3

Besluta att avge yttrande till högre instans
med anledning av överklagande av beslut som
fattats med stöd av delegation

MBC

A.4

Besluta att överklaga beslut och domar som
innefattar ändring av beslut som fattats med
stöd av delegation.

MBC

A.5

Ansöka hos mark- och miljödomstol respektive förvaltningsrätt om utdömande av vite

21 kap. 1 § MBC
tredje
stycket 8
MB
respektive 6
§ viteslagen

A.6

Företräda nämnden vid förhandling eller
6 kap. 15 § MBC
förrättning i mål och ärenden vid länsstyrelse, KL
mark- och miljödomstol och andra
myndigheter

A.7

Besluta att inte lämna ut en allmän handling

6 kap. 3 §
MBC
OSL; 2 kap.
14-15 § TF

A.8

Besluta att delgivning i ett ärende ska ske
genom kungörelsedelgivning

47-50 §
MBC
DL,19-20 §
DF

A.9

Yttranden i enskilda ärenden av icke
principiell beskaffenhet

7
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M

Miljöbalkens om råde

M.1

Allmänna hänsynsregler m.m.,
2 kap. MB

M.1.1

Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna

M.2.

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat
beslutsunderlag, 6 kap. MB

M.2.1

Avge yttrande till verksamhetsutövare inför
eller i samrådsskedet om miljökonsekvensbeskrivning

2 kap. 2-9
§, 26 kap.
MB

MBC

6 kap. 4 §
MB

MBC

M.2.2

Avge yttrande till länsstyrelsen med anledning 6 kap. 5 §
av utökat samråd om betydande miljöMB
påverkan

Ordf

M.2.3

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

6 kap. 8 §
MB, 12 §
FMKB

MBC

M.2.4

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

6 kap. 1214 § MB
och 8 §
FMKB

MBC

M.3

Skydd av områden, 7 kap. MB

M.3.1

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

2 kap. 9 §
MTF

MBC

M.3.2

Dispens från strandskyddet vid ärende av
enklare karaktär

7 kap. 18
b§

MBC

M.4

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9
kap. MB

M.4.1

Yttrande gällande tillståndsansökningar.

20 b §

MBC

M.4.2

Lämna yttrande till länsstyrelsen i

1 kap 11 §

MBC
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anmälningsärende angående mindre ändring
av tillståndspliktig verksamhet.

MPF, 22 §
och 26 §
FMH

M.4.3

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett.

13 § första
stycket 1
FMH

MBC

M.4.4

Besluta i ärende om tillstånd att ansluta
vattentoalett till befintlig avloppsanordning

13 § första
stycket 2
FMH

MBC

M.4.5

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

19 kap. 5
§ punkt
och 22
kap. 28 §
MB

MBC

M.4.6

Besluta i ärende om anmälan för att inrätta
annan avloppsanordning än som kräver tillstånd

13 § andra
stycket
FMB

MBC

M.4.7

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

14 § FMH

MBC

M.4.8

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

17 § första
stycket
första
meningen
FMH

MBC

M.4.9

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

9 kap. 10
§ MB

MBC

M.4.10

Besluta i anmälningsärende

27 § FMH

MBC

M.4.11

Besluta i ärende om anmälan om gödselstad
eller annan upplagsplats för djurspillning
inom område med detaljplan eller, om
kommunen så föreskrivit, annat tätbebyggt
område

37 § FMH

MBC

M.4.12

Besluta i ärende om anmälan om att driva

38 § FMH

MBC
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eller arrangera viss verksamhet enligt 38 §
FMH
M.4.13

Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa
djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser där tillstånd krävs enligt
kommunens lokala föreskrifter

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

M.4.14

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan
för att inrätta annan toalett än vattentoalett
där tillstånd eller anmälan krävs enligt
kommunens lokala föreskrifter

40 § första MBC
stycket 3
FMH,
lokala
föreskrifter
för att
skydda
människors
hälsa och
miljön

M.4.15

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 miljöoch hälsoskyddssynpunkt inte föreligger

Lokala
MBC
föreskrifter
för att
skydda
människors
hälsa och
miljön

M.5

Verksamheter som orsakar miljöskador, 10
kap. MB

M.5.1

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande 26 kap och
av föroreningsskada
2 kap
jämte 10
kap och
MTF

M.5.2

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande 3 kap. 31 § MBC
av allvarlig miljöskada
2-3 MTF,
10 kap. 14
§ MB, 1821 § FAM
10
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M.5.3

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

M.6

Vattenverksamhet, 11 kap. MB

M.6.1

Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av vattenverksamhet eller tillstånd för
markavvattning samt till mark- och
miljödomstol i ärende om vattenverksamhet i
övrigt.

M.7

Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB

M.7.1

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

12 kap. 6 § MBC
MB

M.7.2

Beslut och föreläggande enligt 12 kap 10 §
MB och förordningen om miljöhänsyn i
jordbruket 1998:915. FMJ

12 kap 10§ MBC

M.7.3

Yttrande till länsstyrelsen i ärende om
dispens för djurhållning och gödselhantering,
enligt 12 kap 9 § förordning om miljöhänsyn
i jordbruket 1998:915. FMJ

12 kap 9 §

MBC

M.7.4

Besluta i ärenden om dispens att sprida
gödsel, enligt 36 § SJVFS 2014:62. Där SJVS
är Statens Jordbruksverks föreskrift

SJVFS
2014:62 36
§

MBC

M.8

Kemiska produkter och biotekniska
organismer, 14 kap. MB

M.8.1

Yttrande gällande tillståndsansökan

FKB 7-14 § MBC

M.8.2

Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel

2 kap. 40 § MBC
2014:425)
om
bekämpnin
gsmedel

1. på tomtmark för flerfamiljshus,
2. på gårdar till skolor och förskolor,
3. på lekplatser som allmänheten har tillträde
till,
4. i parker och trädgårdar dit allmänheten
har tillträde,
11
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5. inom idrotts- och fritidsanläggningar,
6. vid planerings- och anläggningsarbeten,
7. på vägområden samt på grusytor och
andra mycket genomsläppliga ytor, och
8. på ytor av asfalt eller betong eller andra
hårdgjorda material. Tillståndsplikten i första
stycket 7 och 8 gäller inte användning av
växtskyddsmedel
1. på vägområden, för att förhindra
spridning av invasiva främmande arter eller
andra arter som omfattas av föreskrifter om
bekämpning som Statens jordbruksverk har
meddelat, eller
2. på banvallar.
M.8.3

Besluta i ärende om anmälan för yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel
1. på vägområden, för att förhindra
spridning av invasiva främmande arter eller
andra arter som omfattas av föreskrifter om
bekämpning som Statens jordbruksverk har
meddelat,
2. på banvallar, och
3. inom områden som inte omfattas av krav
på tillstånd enligt 40 § och som har en
sammanhängande area överskridande 1 000
kvadratmeter där allmänheten får färdas
fritt. Kravet på anmälan i första stycket 3
gäller inte användning på åkermark.

2 kap. 41 § MBC
förordning
en
(2014:425)
om
bekämpnin
gsmedel

M.8.4

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

NFS
2017:5

M.8.5

Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om
anläggningar som innehåller fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Förordning MBC
en
(2016:112
8) om
fluorerade
växthusgaser
och ozonnedbrytand
e ämnen
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M.8.6

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

18 §
förordning
en
(2007:19)
om PCB
m.m.

M.8.7

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

2 kap. 19 § MBC
5-9, 2 kap
31§ 5-6
och samt 2
kap 32-34
§ MTF

M.9

Avfall och producentansvar, 15 kap. MB

M.9.1

Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv
kompostera eller på annat sätt återvinna eller
bortskaffa avfall

15 kap. 18
§ tredje
och fjärde
styckena
MB

MBC

M.9.2

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

45 § AF

MBC

M.9.3

Beslut om tillstånd, undantag, befrielse eller
dispens från föreskrifter om
avfallshanteringen i Staffanstorps kommun.

Föreskrifte
r om
avfallshant
eringen för
Staffanstor
ps
kommun

MBC

M.10

Tillsyn, 26 kap. MB

M.10.1

Besluta om förelägganden eller förbud utan
vite i ärenden som nämnden ansvarar för

26 kap. 9 § MBC
MB

M.10.2

Besluta att förena föreläggande eller förbud
med fast vite

26 kap. 14
§ MB
Lag
(1985:206)
om viten
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M.10.3

Besluta att förena föreläggande eller förbud
med löpande vite om förbudet inte åtlyds

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

Ingen
delegat
ion

M.10.4

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

26 kap. 13
§ MB

MBC

M.10.5

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

26 kap. 15
§ MB

MBC

M.10.6

Besluta att 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

26 kap. 19
§ tredje
stycket MB

MBC

M.10.7

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

26 kap. 21
§ MB

MBC

M.10.8

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

26 kap. 22
§ MB

MBC

M.10.9

Besluta att föreskriva att undersökning av
verksamhet och dess verksamhet i stället ska
utföras av någon annan och utse någon att
göra sådan undersökning.

26 kap. 22
§ första
stycket MB

MBC

M.10.10 Besluta om att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd
fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd

26 kap. 22
§ tredje
stycket MB

MBC

M.10.11 Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla
omedelbart även om det överklagas

26 kap. 26
§ MB

MBC
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M.11

Tillstånds giltighet, omprövning m.m., 24
kap. MB

M.11.1

Besluta att på ansökan av tillståndshavare
24 kap. 8 § MBC
upphäva eller ändra bestämmelser och villkor MB
i ett tillståndsbeslut

M.12

Avgifter, 27 kap. MB

M.12.1

Besluta om att påföra avgift för prövning och
tillsyn enligt kommunens taxa om avgifter
inom miljöbalkens tillämpningsområde

27 kap. 1 § MBC
MB,
Kommune
ns taxa

M.12.2

Besluta om nedsättning av avgift eller
efterskänkande av avgift i enskilda fall enligt
vad som föreskrivs i kommunens taxa

Kommune
ns taxa

MBC

M.12.3

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

9 kap. 5 §
FAPT

MBC

M.13

Tillträde m.m. 28 kap. MB

M.13.1

Besluta att meddela förbud vid vite att rubba
eller skada mätapparat eller liknande
utrustning som behöver sättas ut vid
undersökningar

28 kap. 1
och 7 §
MB

Ingen
delegat
ion

M.13.2

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

28 kap. 1
och 8 §
MB

MBC

M.14

Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB

M.14.1

Besluta om miljösanktionsavgift upp till 10
000 kr

30 kap. 3 § MBC
MB

M.14.2

Besluta om miljösanktionsavgift över 10 000
kr

30 kap. 3 § Ingen
MB
delegat
ion
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L

Livsmedelsområdet m.m.

L.1

Livsmedelslagen (2006:804)

L.1.1 Beslut att meddela förelägganden
och förbud utan vite som behövs för
efterlevnaden av livsmedelslagen,
lagen om animaliska biprodukter och
de föreskrifter som meddelats med
stöd av lagarna, de EU och EG
bestämmelser som kompletteras av
lagen samt de beslut som meddelats
med stöd EU och EGbestämmelserna
L.1.2 Beslut att förena föreläggande och
förbud med (fast) vite upp till …….kr
för respektive adressat i varje enskilt
ärende Besluta att förena
föreläggande och förbud med (fast)
vite över ….kr men högst…..kr för
respektive adressat i varje enskilt
ärende
L.1.3 Besluta att förena föreläggande eller
förbud med löpande vite om
högst…..kr per överträdelse eller om
…….kr per månad som föreläggandet
eller förbudet inte åtlyds
L.1.4 Beslut avseende registrering av
livsmedelsanläggning
L.1.5 Besluta att ta hand om en vara samt
– om förutsättningar för det
föreligger – att låta förstöra varan på
ägarens bekostnad
L.1.6 Besluta att, om det inte finns
särskilda skäl för något annat, på
ägarens bekostnad låta förstöra vara

Bestämmelser

Delegat

22 § LL

MBC

23 § LL

Ingen
delegation

Viteslagen
(1985:206)

23 §§ LL

Ingen
delegation

4 § Viteslagen
(1985:206)
MBC
24 § första och
andra styckena
LL,
34 § LF

MBC

24 § tredje
stycket
LL, 34 § LF

MBC

Vidaredelegation
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eller varor som omfattas av ett
förbud enligt föreskrifter meddelade
med stöd av 6 § 6 LL
L.1.7 Besluta om att begära hjälp av
Polismyndigheten för utövande av
livsmedelskontrollen eller
verkställighet av beslut, om
förutsättningar för sådan begäran
föreligger
L.1.8 Besluta att förordna att ett beslut
ska gälla omedelbart även om det
överklagas
L.1.9 Besluta 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.
Åtgärderna från de behöriga
myndigheternas sida och sanktioner
L.10 Besluta om att varor ska behandlas,
att märkning ändras, eller att
korrigerande information ska
förmedlas till konsumenterna.
L.11 Besluta om att begränsa eller
förbjuda att varor släpps ut på
marknaden, förflyttas, förs in i
unionen eller exporteras samt
förbjuda att de återsänds till den
avsändande medlemsstaten eller
beordra att de återsänds till den
avsändande medlemsstaten
L.12 Besluta att aktören ska öka
egenkontrollernas frekvens

27 § LL

MBC

33 § LL

MBC

26 § LL

MBC

F 2017/625 Art
138
2c

MBC

F 2017/625 Art
138
2d

MBC

F 2017/625 Art
138
2e

MBC
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L.13

L.14

L.15

L.16

L.2
L.2.1

L.3

L.3.1

L.3.2
L.3.3

Besluta att varor dras tillbaka,
återkallas, bortskaffas och
destrueras, och i tillämpliga fall tillåta
att varorna används för andra
ändamål än de som de ursprungligen
var avsedda för.
Besluta att hela eller delar av den
berörda aktörens företag, eller dess
anläggningar, installationer eller
andra lokaler, isoleras eller stängs
under en lämplig tidsperiod.
Besluta att beordra att hela eller
delar av den berörda aktörens
verksamhet och, i förekommande
fall, de webbplatser som aktören
driver eller använder, läggs ner
under en lämplig tidsperiod.
Besluta om sanktionsavgift inom
nämndens kontrollområde upp till
10 000 kronor
Livsmedelsförordningen (2006:813)
Besluta om skyldighet för den som är
sysselsatt med livsmedelsverksamhet
att genomgå läkarundersökning om
det behövs av livsmedelshygieniska
skäl
Förordningen (2006:1166) om
avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa
jordbruksprodukter (FAOKL)
Besluta om risk- och
erfarenhetsklassificering av
livsmedelsföretag samt om årlig
kontrollavgift
Besluta om avgift för registrering.
Besluta om att sätta ned eller
efterskänka avgiften

F 2017/625 Art
138
2g

MBC

F 2017/625 Art
138
2h

MBC

F 2017/625 Art
138 2 i

MBC

30 c LL och 39 a –
39 i LF

MBC

8 § LF

MBC

3-6 §§ FAOKL
Kommunens taxa

MBC

13-14 §§ FAOKL
11 § FAOKL
Kommunens taxa

MBC
MBC
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L.3.4 Besluta om avgift för uppföljande
kontroll och utredning av klagomål
som föranleds av bristande
efterlevnad av regelverket
L.3.5 Besluta om avgift för importkontroll

L.4
L.4.1

L.4.2

L.4.3

L.4.5

Lagen (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter (LFAB)
Beslut att meddela förelägganden
och förbud utan vite som behövs för
efterlevnaden av lagen, de
föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen, de EU och EG bestämmelser som kompletteras av
lagen samt de beslut som meddelats
med stöd EU och EG
bestämmelserna
Beslut att förena föreläggande och
förbud med (fast) vite upp till …….kr
för respektive adressat i varje enskilt
ärende Besluta att förena
föreläggande och förbud med (fast)
vite över ….kr men högst…..kr för
respektive adressat i varje enskilt
ärende
Besluta att förena föreläggande eller
förbud med löpande vite om högst
…..kr per överträdelse eller
med…….kr per månad som
föreläggandet eller förbudet inte
åtlyds
Besluta att ta hand om en vara samt
– om förutsättningar för det

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

MBC

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

MBC

23 § LFAB
12 § FFAB

MBC

24 § LFAB
Viteslagen

Ingen
delegation

24 § LFAB
Viteslagen

Ingen
delegation

25 § LFAB

MBC
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L.4.6

L 4.7

L.4.8

L.5

L.5.1

L.5.2
L.5.3

L.7
L.7.1

föreligger – att låta förstöra varan på
ägarens bekostnad.
Besluta om att begära hjälp av
Polismyndigheten för utövande av
kontrollen eller verkställighet av
beslut, om förutsättningar för sådan
begäran föreligger
Besluta om sanktionsavgift, upp till
10 000 kr, ska betalas av den som
påbörjar en verksamhet som är
registreringspliktig utan att någon
anmälan om registrering har gjorts,
eller brister när det gäller att
uppfylla krav på journalföring eller
annan dokumentation
Besluta att förordna att ett beslut
ska gälla omedelbart även om det
överklagas
Förordning (2006:1165) om avgifter
för offentlig kontroll av foder och
animaliska biprodukter
Besluta om risk- och
erfarenhetsklassificering av
foderföretagare och företagare som
befattar sig med animaliska
biprodukter samt beslut om årlig
kontrollavgift
Besluta om att sätta ned eller
efterskänka avgiften
Besluta om avgift för uppföljande
kontroll och utredning av klagomål
som föranleds av bristande
efterlevnad av regelverket.
Livsmedelsverkets föreskrifter om
dricksvatten (LIVSFS 2005:10)
Besluta om fastställande av program
för faroanalys enligt 2 c § samt
undersökningsprogram och dess

27 § LFAB

MBC

30 a § LFAB

MBC

33 § LFAB

MBC

3-6 §§ FAOKF
Kommunens taxa

MBC

11 § Kommunens MBC
taxa
1 Art 79 2 c och
art 83 p 1
2017/625
12-13 § FAOKL

MBC

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

MBC
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parametrar, provtagningspunkter
och frekvensen av normal respektive
utvidgad undersökning.
S
S.1

S.2

S.3

Strålskyddslagen
Meddela föreläggande och förbud.

Besluta om föreläggande att till
myndigheten lämna de uppgifter
och handlingar som behövs för
tillsynen.
Besluta om avgift enligt kommunens
taxa enligt Strålskyddslagen.
Beslutanderätten avser även rätt att
sätta ned eller efterge avgift.

8 kap § 6 SSL

MBC

8 kap § 2 tredje
stycket SSF
8 kap § 4 SSL

MBC

8 kap § 14 SSF,
kommunens taxa
10 kap § 4 SSL
8 kap § 14 SSF,
kommunens taxa

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
T
T1

T2
T3
T4

Tillstånd och anmälan m.m
Beslut att förlänga
handläggningstiden med högst
fyra månader, när det är
nödvändigt på grund av
utredningen
Beslut om tillstånd till försäljning
av tobaksvaror
Beslut att avslå ansökan om
försäljningstillstånd
Beslut i anledning av anmälan om
förändrad verksamhet när

4 kap. 1 §
förordning
(2019:223) om
tobak och liknande
produkter

MBC

5 kap. 3 §

MBC

5 kap. 3 §

Ingen
delegation

5 kap. 8 §,
8 kap. 2 §

MBC
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T5
T6

T7

T8

T9

T10

T11
T12

T13

tillståndshavare avlidit eller fått
förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken med uppdrag som
omfattar rörelsen
Beslut om tillstånd till försäljning
efter ansökan från konkursbo
Beslut om begäran av
upplysningar, handlingar,
varuprover och liknande som
behövs för myndighetens tillsyn
Förelägganden och förbud utom
avseende rökförbud enligt 6 kap.
Beslut om förelägganden och
förbud utom avseende förbud
mot fortsatt verksamhet
Beslut att förena föreläggande
eller förbud med vite.

Beslut att återkalla
försäljningstillstånd när tillståndet
inte längre utnyttjas
Föreläggande rökförbud enligt 6
kap.
Beslut om föreläggande avseende
skyltning av rökfria miljöer
Avgifter
Beslut om avgift för prövning av
ansökan om försäljningstillstånd
Beslut om avgift för tillsyn av den
som bedriver tillståndspliktig eller
anmälningspliktig försäljning
Beslut om nedsättning av avgift

5 kap. 9 §

MBC

7 kap. 17 §

MBC

7 kap. 9 § 7 kap. 12
§§

MBC

7 kap. 9 § andra
stycket (tobak) 7
kap. 15 §
(elektroniska
cigaretter)
7 kap. 10 § 1 p

Ingen
delegation

6 kap. 2 § och
kap. 9 och 12 §§

MBC

7 MBC

8 kap. 1 § och
kommunens taxa

MBC

8 kap. 2 § och
kommunens taxa

MBC

Kommunens taxa, i
förekommande fall.

MBC
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RL

Lag om handel med vissa
receptfria läkemedel

RL.1 Begära få de upplysningar och
handlingar som behövs för
kontrollen.
RL.2 Besluta om avgift enligt
kommunens taxa enligt Lag om
handel med vissa läkemedel.
Beslutanderätten avser även rätt
att sätta ned eller efterge avgift.

§ 20-21 LHRL

MBC

§ 23 LHRL

MBC

Kommunens taxa

Ö

Vissa övriga ärenden

Ö.1

Avge yttrande till Länsstyrelse i
ärende rörande bidrag för
radonåtgärder och andra åtgärder i
bostäder.
Avge yttrande till Länsstyrelse i
ärende om tillstånd för att inrätta
hem för vård och boende som
drivs av en enskild eller
sammanslutning.
Avge yttrande till polismyndighet i
ärende om allmänna
sammankomster, offentliga
tillställningar, bullrande
verksamheter och liknande
verksamheter
Avge yttrande till polismyndighet i
ärende om tillstånd till hotell- eller
pensionatsrörelse
Ge information till
6 kap 7 §
smittskyddsläkaren om de beslut
smittskyddslag
som fattas och de andra åtgärder
(2004:168)
som vidtas eller planeras med stöd
av miljöbalken, livsmedelslagen m
fl.
Yttrande till kommunala nämnder
och andra myndigheter i
remissärenden av rutinartad
karaktär
Åtalsanmälan avseende brott mot
de lagar och författningar som
nämnden har att övervaka.

Ö.2

Ö.3

Ö.4

Ö.5

Ö.6

Ö.7

MBC

MBC

MBC

Ordf

MBC

MBC

MBC
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Ö.8
Ö.9

Yttrande till länsstyrelsen i ärende
om auktorisation av bilskrotare
Beslut om skyddsjakt för att
förhindra olägenhet för
människors hälsa enligt 9 kap 3 §
miljöbalken.

6 § BSF

MBC

26 § bilaga 4 JF

MBC
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Delegations ordning enligt plan- och by gglagen, m ed flera.
Inledning
Med stöd av 12 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 6 kap. 37 och 39 samt
7 kap. 5 § kommunallagen (2017:725), KL, och med beaktande av de begränsningar
som framgår av 5 kap. 27 § andra stycket, 12 kap. 6 § PBL beslutar
stadsbyggnadsnämnden att i nedan redovisade ärenden/ärendegrupper uppdra
beslutanderätten till där angivna delegater.
Generell begränsning av delegeringens omfattning
Delegeringen ger inte rätt att avslå en framställning eller ansökan, om inte annat
uttryckligen anges i denna delegationsordning.
Delegeringen ger inte heller rätt att avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt, med undantag för befogenheten att besluta i brådskande
ärenden (12 kap. 5 § PBL och 6 kap. 39 § KL).
Anmälan av beslut
•

Beslut som fattas med stöd av delegation från nämnden ska anmälas vid
nästkommande nämndsammanträde om inget annat framgår nedan (12 kap. 5 §
PBL, 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § KL).

•

Beslut i brådskande ärenden som fattas med stöd av 12 kap. 5 § PBL och 6 kap.
39 § KL ska alltid anmälas vid nästa sammanträde med nämnden (6 kap. 40 §
andra stycket KL).

•

Chefs beslut om vidaredelegation ska i sin helhet anmälas vid nästa
sammanträde med nämnden (12 kap. 5 § PBL och 7 kap. 8 § KL).

•

Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation från chef ska anmälas till chefen
(12 kap. 5 § PBL och 7 kap. 8 § KL).

Delegater:
SBC-Stadsbyggnadschef
MBC-Miljö- och byggchef
PEC- Plan- och exploateringschef
GIC- Geoinfochef
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Kommunallagen (2017:725), KL
Nr.

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat

KL.1

Beslut i ärenden som är så brådskande
att nämndens avgörande inte kan
avvaktas

12 kap. 5 § PBL

Ordföranden

6 kap. 39 § KL

KL.2

Utfärdande av fullmakt att föra
kommunens talan inför domstol,
andra myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag.

KL.3

Beslut om vidaredelegering av
beslutanderätten till annan anställd i
kommunen, i den mån beslutanderätt
enligt denna delegationsordning
delegerats till chef inom nämndens
verksamhetsområde

12 kap. 5 § PBL

MBC

7 kap. 6 § KL

PEC

Beslut om vidaredelegering av
beslutanderätten till anställd i annan
kommun under förutsättning att båda
nedanstående kriterier är uppfyllda

12 kap. 5 § PBL

KL.4

Ordföranden

SBC
GIC

MBC
PEC
SBC
GIC

1. beslutanderätten i ärendegruppen
har delegerats till chef, och
2. beslutanderätten faller inom
ramen för sådan verksamhet som
regleras i ett samverkansavtal
enligt 9 kap. 37 § KL.
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Förvaltningslagen (2017:900), FL
Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL, tillämpas den
bestämmelsen istället (4 § FL).
Nr.

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat

FL.1

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

20 § andra stycket
FL

MBC

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

20 § andra stycket
FL

FL.2

PEC
SBC
GIC
MBC
PEC
SBC
GIC

FL.3

FL.4

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

MBC
PEC
SBC
GIC
12 § första stycket
FL

MBC
PEC
SBC
GIC

FL.5

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

14 § första stycket
FL

MBC
PEC
SBC
GIC

FL.6

Beslut att ett ombud eller biträde som 14 § andra stycket
är olämpligt för sitt uppdrag inte
FL
längre får medverka i ärendet

MBC
PEC
SBC
GIC
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FL.7

FL.8

FL.9

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

15 § första stycket
FL

Beslut att förelägga part eller ombud
att styrka ombudets behörighet
genom en fullmakt med det innehåll
som framgår av 15 § första stycket
FL

15 § andra stycket
FL

Beslut att begära att en handling
bekräftas av avsändaren

21 § FL

MBC
PEC
SBC
GIC
MBC
PEC
SBC
GIC
MBC
PEC
SBC
GIC

FL.10

FL.11

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

36–39 § FL

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

45 § första stycket
andra meningen FL

MBC
PEC
SBC
GIC
MBC
PEC
SBC
GIC

Ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter
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Beslut under handläggningen och vid överklagande av beslut
Nr.

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat

Föreläggande om att avhjälpa brist i
ansökan om lov, förhandsbesked eller
anmälan

9 kap. 22 § första
stycket PBL

MBC

Avvisning av ansökan eller anmälan
när föreläggande om komplettering
inte åtlytts

9 kap. 22 § andra
stycket PBL

B.3

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

6 kap. 9 § PBF

MBC

B.4

Beslut om att samordning med
miljönämnd inte ska ske

9 kap. 24 § andra
stycket PBL

MBC

B.5

Beslut om förlängning av
handläggningstiden i ärende om lov
eller förhandsbesked

9 kap. 27 § första
stycket PBL

MBC

B.6

Beslut om att avvisa för sent
inkommit överklagande

13 kap. 16 § första och
andra styckena PBL

MBC

5 kap. 10 a § PBL

PEC

B.1

B.2

6 kap. 10 § första
stycket PBF
MBC

6 kap. 10 § andra
stycket PBF

Planbesked och planeringsbesked
B.7

Begäran om planeringsbesked

Bygglov, rivningslov och marklov m.m.
B.8

Beslut om prövning av åtgärd som
inte kräver lov

9 kap. 14 § PBL

MBC

B.9

Beslut om villkorsbesked

9 kap. 19 § PBL

MBC

B.10

Beslut om anståndsförklaring

9 kap. 28 § PBL

MBC

B.11

Beslut om tidsbegränsat bygglov

9 kap. 33 § PBL
9 kap. 32 a § PBL

MBC
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B.12

Beslut om förlängning av
tidsbegränsat bygglov

9 kap. 33 § andra
stycket PBL
9 kap. 33 a § andra
stycket PBL

MBC

B.13

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

9 kap. 30 § PBL
9 kap. 31 § PBL
9 kap. 33–33 a § PBL
9 kap. 34 § PBL
9 kap. 35 § PBL

MBC

B.14

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

9 kap. 42 a § andra
stycket PBL

MBC

Bygg-, mark- och rivningslov för åtgärder inom detaljplanelagt område
B.15

B.16

Beslut om bygglov för nybyggnad
eller tillbyggnad av en- eller
tvåbostadshus, handel, kontor,
affärsbyggnad, flerbostadshus, skola,
industri eller liknande

9 kap. 30-30a § PBL

Beslut om bygglov för ny- eller
tillbyggnad av komplementbyggnad

9 kap. 30-30a § PBL

MBC

9 kap. 31b § PBL
9 kap. 36-37a § PBL
9 kap. 2 § första stycket
1 och 2 PBL
MBC

9 kap. 31b § PBL
9 kap. 36-37a § PBL
9 kap. 2 § första stycket
1 PBL

B.17

B.18

Beslut om bygglov för ny- eller
tillbyggnad av kiosk,
transformatorstation,
avloppspumpstation eller därmed
jämförliga byggnader

9 kap. 30-30a § PBL

Beslut om bygglov för att ta i anspråk
eller inreda byggnad helt eller delvis
för väsentligen annat ändamål inom
område med detaljplan eller
områdesbestämmelser

9 kap. 30-30a § PBL

MBC

9 kap. 31b § PBL
9 kap. 36-37a § PBL
9 kap. 2 § första stycket
1 och 2 PBL
9 kap. 31-32a § PBL
9 kap. 36-37a § PBL
9 kap. 2 § första stycket
3a PBL
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B.19

MBC

Beslut om bygglov för att inreda
ytterligare bostad eller ytterligare
lokal för handel, hantverk eller
industri

9 kap. 30-30a § PBL

Beslut om bygglov för byte av färg,
fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial
eller andra åtgärder som avsevärt
påverkar byggnadens yttre utseende

9 kap. 30-30a § PBL

Beslut om bygglov för ärende om att i
område av värdefull miljö underhålla
eller ändra ett byggnadsverk eller ett
bebyggelseområde som avses i 8 kap.
13 § PBL i den utsträckning
detaljplan eller områdesbestämmelser
utökat lovplikten

9 kap. 30-30a § PBL

Beslut om bygglov för att anordna,
inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt
ändra upplag eller materialgårdar,
fasta cisterner, murar och plank,
parkeringsplatser samt
transformatorstationer

9 kap. 30-30a § PBL

B.23

Beslut om bygglov för uppsättning,
flyttning eller väsentlig ändring av
skyltar eller ljusanordningar

9 kap. 30-30a § PBL
6 kap. 3-4 § PBF

MBC

B.24

Beslut om rivningslov som inte avser
en byggnad eller en byggnadsdel som
bör bevaras på grund av byggnadens
eller bebyggelsens historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga eller
konstnärliga värde

9 kap. 34 § PBL
9 kap. 10 § PBL

MBC

B.25

Beslut om marklov för planenlig
åtgärd

9 kap. 35 § PBL
9 kap. 11-13 § PBL

MBC

B.20

B.21

B.22

9 kap. 36-37a § PBL
9 kap. 2 § första stycket
3b PBL
MBC

9 kap. 31b § PBL
9 kap. 2 § första stycket
3c och 8 § första
stycket 2c PBL
MBC

9 kap. 31-32a § PBL
9 kap. 8 § första stycket
2b PBL

MBC

9 kap. 31b § PBL
9 kap. 36-37a § PBL
9 kap. 8 § första stycket
1 PBL
6 kap. 1-2 § PBF

Bygglov för åtgärder utom detaljplanelagt område
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B.26

B.27

B.28

B.29

B.30

B.31

Beslut om bygglov för nybyggnad av
en- och tvåbostadshus i enlighet med
förhandsbesked

9 kap. 31-31e § PBL

Beslut om bygglov för tillbyggnad av
en- och tvåbostadshus

9 kap. 31-31e § PBL

Beslut om bygglov för ny- eller
tillbyggnad för komplementbyggnad

9 kap. 31-31e § PBL

Beslut om bygglov för ny- eller
tillbyggnad av kiosk,
transformatorstation,
avloppspumpstation eller därmed
jämförliga byggnader

9 kap. 31-31e § PBL

Beslut om bygglov för att anordna,
inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt
ändra upplag eller materialgårdar,
fasta cisterner, murar och plank,
parkeringsplatser samt
transformatorstationer

9 kap. 31-31e § PBL
9 kap. 8 § första stycket
1 PBL

Beslut om marklov för åtgärd som ej
omfattas av detaljplan

9 kap. 35 § PBL

MBC

9 kap. 2 § första stycket
1 PBL
MBC

9 kap. 2 § första stycket
2 PBL
MBC

9 kap. 2 § första stycket
1 PBL
MBC

9 kap. 2 § första stycket
1 och 2 PBL

MBC

6 kap. 1-2§ PBF

MBC

Genomförandet av mark-, bygg- och rivningsåtgärder
B.32

Beslut om föreläggande för
byggherren att ge in de ytterligare
handlingar som behövs för nämndens
prövning i frågan om startbesked

10 kap. 22 § första
stycket 2 PBL

MBC

B.33

Beslut om startbesked

10 kap. 23 § PBL

MBC

B.34

Beslut om att det inte behövs någon
kontrollplan för rivningsåtgärder

10 kap. 18 § andra
stycket PBL

MBC

B.35

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

3 kap. 21 § PBF

MBC
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B.36

Beslut 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

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

MBC

B.37

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

10 kap. 4 § PBL

MBC

B.38

Besluta att utse ny kontrollansvarig

10 kap. 13 § PBL

MBC

B.39

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

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

MBC

B.40

Beslut om kompletterande villkor för
10 kap. 29 § PBL
bygg- eller rivningsåtgärderna eller för
kontrollen

MBC

B.41

Beslut om interimistiskt slutbesked

10 kap. 36 § PBL

MBC

B.42

Beslut om slutbesked

10 kap. 34-35 § PBL

MBC

Ärenden avseende hissar och andra motordrivna anordningar samt funktionskontroll av
ventilationssystem
B.43

Beslut om längre besiktningsintervall

3 kap. 16 § Boverkets
MBC
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
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B.44

Beslut om anstånd med kontroll

3 kap. 17 § Boverkets
MBC
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

B.45

Beslut om senareläggning av
besiktningstidpunkt för
funktionskontroll av
ventilationssystem

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

MBC

Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder
B.46

Besluta att begära biträde av
Polismyndigheten för tillträde enligt
11 kap. 8 § PBL

11 kap. 9 § PBL

MBC

B.47

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

8 kap. 15 § tredje
stycket PBL

MBC

B.48

Beslut om ingripandebesked

11 kap. 7 § PBL

MBC

B.49

Besluta om lovföreläggande, dock
utan vite

11 kap. 17 § PBL

MBC

B.50

Besluta om föreläggande om
underhållsutredning, dock utan vite

11 kap. 18 § PBL

MBC

B.51

Beslut om åtgärdsföreläggande, dock
utan vite

11 kap. 19 § PBL

MBC

B.52

Beslut om rättelseföreläggande, även
föreläggande som förenas med förbud
mot att åter utföra bygglovspliktig
åtgärd, dock utan vite

11 kap. 20 § PBL
11 kap. 32 a § PBL

MBC
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B.53

Beslut om rivningsföreläggande, dock
utan vite

11 kap. 21 § PBL

MBC

B.54

Beslut om föreläggande för ökad
trafiksäkerhet, dock utan vite

11 kap. 22 § PBL
11 kap. 23 § PBL

MBC

B.55

Beslut om föreläggande om
anordnande av stängsel kring
industrianläggning som inte länge
används, dock utan vite

11 kap. 24 § PBL

MBC

B.56

Beslut om förbud mot fortsatt arbete
eller åtgärd.

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

MBC

B.57

Beslut om att avsluta eller avskriva ett
ärende av enklare karaktär

PBL
PBF

MBC

B.58

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

8 kap. 6 § PBF

MBC

B.59

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

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

MBC

B.60

Beslut om byte av
funktionskontrollant

11 kap. 34 § PBL

MBC

B.61

Beslut om att entlediga och utse ny
kontrollansvarig

11 kap. 35 § PBL

MBC

B.62

Beslut om ansökan om utdömande av
vite

11 kap. 37 § tredje
stycket PBL

MBC

B.63

Besluta om ansökan om handräckning 11 kap. 39 § PBL
för tillträde eller för genomförande av
en åtgärd som avses med ett
föreläggande som meddelats med stöd
av 11 kap. 19–25 § PBL
34

MBC
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B.64

Beslut om begäran om indrivning av
byggsanktionsavgift

9 kap. 4 § första stycket
PBF

MBC

Avgifter i ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter
B.65

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

12 kap. 8 § PBL

MBC

Lagen (2014:320) om färdigställandeskydd, LFS
B.66

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

3 § LFS

MBC

Fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL
F.1

Företräda byggnadsnämnden vid
samråd med lantmäterimyndigheten
med rätt att anföra att frågan om
förhandsbesked eller bygglov bör
avgöras innan fastighetsbildning sker

4 kap. 25 § FBL
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F.2

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

5 kap. 3 § tredje
stycket FBL

SBC

F.3

Beslut om att ansöka om fastighetsbestämning

14 kap. 1 a § första
stycket 4–7 FBL

SBC

F.4

Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning

15 kap. 11 § FBL

SBC

Anläggningslagen (1973:1149), AL
F.5

Besluta att begära förrättning

18 § första stycket 3
AL

SBC

F.6

Företräda byggnadsnämnden vid
samråd med lantmäterimyndigheten
med rätt att anföra att frågan om
förhandsbesked eller bygglov bör
avgöras innan
gemensamhetsanläggning inrättas

21 § AL

SBC

F.7

Godkänna beslut eller åtgärd

30 § AL

SBC

Ledningsrättslagen (1973:1144), LL
F.8

Företräda byggnadsnämnden vid
samråd med lantmäterimyndigheten
med rätt att anföra att frågan om
förhandsbesked eller bygglov bör
avgöras innan upplåtelse av
ledningsrätt sker

19 § LL

SBC

F.9

Godkänna beslut eller åtgärd

28 § LL

SBC

Lagen (2006:378) om lägenhetsregister, LOL
LR.1

Beslut om att fastställa
belägenhetsadress

10 § LOL

GIC

LR.2

Beslut om att fastställa
lägenhetsnummer

11 § LOL

GIC
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Delegationsordning enligt Bostadsanpassning- och alkohollagen
Förkortningar
I denna delegationsordning används följande förkortningar:
ALK

Alkohollagen (2010:1 622)

LBAB

Lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222)

DF

Delgivningsförordningen (2011:154)

DL

Delgivningslagen (2010:1 932)

FL

Förvaltningslagen (2017:900)

KL

Kommunallag (2017:725)

MBC

Miljö- och byggchef

BA

Lag om bostadsanpassningsbidrag

BA1.

Beslut om att bevilja bostadsanpassningsbidrag,
reparationsbidrag samt återställningsbidrag upp
till två (2) prisbasbelopp

1-16§§
LBAB

BA2.

Delvis avslag av ansökan om
bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag
samt återställningsbidrag upp till ett (1)
prisbasbelopp

1-16§§
LBAB

BA3.

Avslag av ansökan om
bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag
och återställningsbidrag

1-16§§
LBAB

BA4.

Återkallelse av beslut upp till två (2)
prisbasbelopp

19§ LBAB

BA5.

Avskrivning av ansökan om
bostadsanpassningsbidrag

20§ FL

AL

Alkohollagen

AL1.

Ändring av serveringsyta, ändring av lokal,
uteservering, godkännande av ny bolagsform
eller nya bolagsmän

AL2.

Beslut att meddela konkursbo serveringstillstånd 8 kap 2 §
för fortsatt verksamhet
ALK

AL3.

Beslut om att bevilja tillfälligt serveringstillstånd
till allmänheten vid enstaka tillfälle eller
tidsperiod

8 kap 2 §
ALK

AL4.

Beslut om att bevilja tillfälligt serveringstillstånd
till slutet sällskap vid enstaka tillfälle eller
tidsperiod

8 kap 2 §
ALK

AL5.

Beslut om tillfälligt tillstånd vid provsmakning
vid särskilt arrangemang som mässor

8 kap 6 §
ALK

AL6.

Beslut om tillfälligt tillstånd för provsmakning av
egenproducerade drycker på tillverkningsstället

8 kap 7 §
ALK

AL7.

Beslut att återkalla serveringstillstånd när
verksamheten upphör

9 kap 18 §
ALK

AL8.

Beslut att återkalla tillfälligt serveringstillstånd
till allmänheten och slutet sällskap vid enstaka
tillfälle eller tidsperiod

9 kap 18 §
ALK

AL9.

Beslut att inleda särskild tillsynsutredning om
alkohollagen efterlevs av tillståndshavaren samt
beslut att avsluta utredning utan sanktion

9 kap ALK

AL10.

Beslut att begära biträde av polismyndighet

9 kap 9 §
ALK

AL11.

Godkännande av lokal vid cateringverksamhet

8 kap 4 §
ALK

AL12.

Beslut att avvisa ansökan eller avskriva ärende
vid formella felaktigheter som att lokal inte finns
etc.

9 kap 11 §
ALK

