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Inledning 
Denna beskrivning av delegation av beslutanderätt enligt Kommunallagen (KL) är ganska 

omfattande men löser långt ifrån alla tolkningsproblem. 

De förtroendevalda i kommunen har det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, 

d.v.s. beredning, beslut och verkställighet. Beslut enligt kommunallagen kan endast 

fattas av fullmäktige, nämnd, partikelsammansatta organ eller med stöd av 

delegeringsreglerna i KL.  Med delegat menas den till vilken viss beslutanderätt överlåts 

från nämnd. Mottagare av ett sådant uppdrag kan vara en eller flera förtroendevalda i 

nämnden eller en tjänsteman hos kommunen. 

I kommunal verksamhet finns många beslut som inte är beslut i lagens mening. Dessa är 

verkställande eller förberedande åtgärder som bereder eller genomför nämnd- och 

delegeringsbeslut. Dessa måste skiljas från kommunallagens beslut. Det är ofta svårt att 

dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet. 

Syfte och innebörd 
Huvudsyftet med delegering är att avlasta en nämnd löpande rutinärenden. 

Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i 

uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma 

sätt som om nämnden själv fattat dem, vilket innebär även att nämnden har 

revisionsansvaret. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering i ärendet saknar 

laga verkan, dvs. det gäller inte. 

Enligt KL beslutar numera varje nämnd själv inom de ramar som lagen anger vilka 

ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska göras till föremål för delegering och vem 

som ska få beslutanderätten på nämndens vägnar. 
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Vad kan nämnden delegera? 
Delegation och ren verkställighet 
Vad som kan delegeras är beslut i kommunallagens mening. Från beslut i detta 

sammanhang måste särskiljas rent förberedande och verkställande åtgärder, vilka 

normalt utförs av de anställda enligt den etablerade arbetsfördelningen mellan 

förtroendevalda och anställda som måste finnas för att verksamheten ska fungera. 

Rätten att som tjänsteman agera vid verkställande åtgärder följer med den tjänst man 

innehar. Detta medför att delegationsordningen inte behöver omfatta ärenden av rent 

verkställande artikel. 

Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet är inte alltid helt klar och 

gränsen kan förändras över tiden. Exempelvis kan en ökad målstyrning och 

decentralisering antas vidga området för ren verkställighet. Karaktäristiskt för beslut 

enligt kommunallagen är att det förutsätter ett självständigt ställningstagande som 

kräver överväganden och bedömningar inför flera beslutsalternativ. Vid verkställighet 

saknas normalt utrymme för beslutsalternativ och valmöjligheter. Ställningstagandet är i 

dessa fall ofta styrt av riktlinjer, tidigare nämndbeslut, avtal och är därför mer eller 

mindre en ”mekanisk” verkställighet utifrån fastställda principer. 

Ärendegrupp eller enskilda ärenden 
Delegering kan avse en hel ärendegrupp, vilket är vanligast, eller ett enskilt ärende. 

I delegationsordningen anges ärendegrupper. Men det kan även finnas behov av att 

delegera beslutanderätten i ett enskilt ärende som inte omfattas av 

delegationsordningen. Som exempel kan nämnas när nämnden tagit ställning i sak i ett 

visst ärende men det krävs vissa formella kompletteringar som hindrar nämnden från att 

fatta beslut direkt. Istället för att nämnden tar upp ärendet en gång till kan 

beslutanderätten delegeras i det aktuella ärendet, eventuellt med lämpligt villkor. 
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Ärenden som inte får delegeras 
En nämnd har det politiska ansvaret och måste kunna fatta beslut i frågor som är av 

betydelse för medborgarna. Följande slag av ärenden får därför inte delegeras (6 kap. 

38 § KL): 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 

att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 

nämnden, eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

I de flesta delegationsordningar finns angivet ett generellt undantag från delegationen 

enligt fjärde punkten ovan. Om ett enskilt ärende bedöms vara av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt har delegaten inte någon rätt att fatta beslut, 

även om den aktuella ärendegruppen delegerats. Ärendet måste då avgöras av nämnden. 

Brådskande ärenden 
En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett 

att fatta beslut i brådskande ärenden enligt Kommunallagen 6 kap. 39 § KL. 

Förutsättningen är att beslutet inte kan vänta till nämndens nästa sammanträde. 

Delegatens beslut ska anmälas till nämnden vid nästa sammanträde. 

Det är viktigt att möjligheten till ordförandebeslut i brådskande ärenden inte används 

slentrianmässigt. Det ska i princip vara en sådan situation där alternativet till 

ordförandebeslut är att kalla nämnden till extra sammanträde. 
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Vidaredelegering 
Nämnden får överlåta till en förvaltningschef att vidaredelegera sin beslutanderätt till 

anställda på förvaltningen. Beslut i dessa fall ska anmälas till förvaltningschefen. Bland 

annat då användandet av vidaredelegering begränsar nämndens möjligheter att 

överblicka vem som slutligen erhåller beslutanderätten används denna möjlighet mycket 

sällan. 

Nämndens delegering måste alltid ges direkt till viss ledamot eller viss tjänsteman. 

En delegat får inte själv utse ersättare. Ersättare får inte heller utses av ett arbetsutskott 

eller en tjänsteman. 

Villkor för delegationsuppdrag 
En nämnd kan ställa upp villkor för att kontrollera eller begränsa delegeringsuppdraget. 

Det kan vara ekonomiska begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning eller villkor 

om samråd innan ett beslut fattas. 

Att avstå från delegationsbeslut 
En delegat har alltid rätt att överlämna ett ärende till nämnden för beslut i ärenden som 

delegerats, om han finner att ärendets beskaffenhet gör detta lämpligt. Något krav på 

delegaten att särskilt motivera ett sådant överlämnande finns inte. 

En delegat är skyldig att överlämna ett enskilt ärende till nämnden för avgörande om 

han finner att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Då en delegat finner sig vara jävig i en fråga ska ärendet överlämnas för beslut till 

ersättaren eller gå tillbaka till nämnden. 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av nämnddelegation är juridiskt sett nämndens beslut och 

kan inte ändras av nämnden. Detta innebär att nämnden har revisionsansvaret. Beslutet 

ska endast anmälas till nämnden för kännedom och inte ”godkännas” av nämnden. En 

nämnd kan dock när som helst återkalla sitt delegationsuppdrag eller själv ta över ett 

ärende och besluta. 

Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt och enligt samma regler som för beslut 

fattade av nämnd. Detta innebär att det ska finnas någon form av skriftlig 

dokumentation för delegationsbeslut och att besluten ska anmälas till den nämnd som 

beslutat om delegationsuppdraget. 

Varje delegationsbeslut måste anmälas till nämnden för att bli rättsligt bindande för 

kommunen. Varje beslut ska innehålla uppgift om ärende, vem som beslutat, när beslutet 

fattats och vilket beslut som fattats. 

Anmälan till nämnden tillgodoser kravet på kontroll och registrering, rättssäkerhet och 

information. Nämnden bestämmer själv formerna och tidpunkten för 

återrapporteringen. 

När protokollet från nämndens sammanträde efter justering anslås, börjar 

överklagandetiden att löpa för de delegationsbeslut som anmälts vid sammanträdet. 

Av nämndens protokoll ska framgå vad återrapporteringen avser. Varje enskilt beslut 

behöver inte redovisas. Det viktiga är att man med stöd av redovisningen i protokollet 

kan identifiera varje delegationsbeslut. 
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Arbetsordning för delegationsbeslut 
1. Delegering innefattar inte rätt att besluta i ärenden som är av principiell 

beskaffenhet eller annars är av större vikt.  

2. Delegering av befogenhet att besluta i ärenden om tillstånd, godkännande, 

dispens och liknande innefattar befogenhet att fatta beslut om såväl bifall som 

avslag, liksom att med stöd av gällande författningar, meddela villkor för beslutet. 

3. Delegering av befogenhet att besluta i grupp av ärenden innefattar även 

befogenhet att återkalla sådant beslut som meddelats med stöd av delegering.  

4. Delegering av befogenhet att besluta i ärenden om föreläggande, förbud eller 

annan åtgärd innefattar även befogenhet att inte vidta åtgärd i anledning av 

framförda klagomål eller av annan anledning. 

5. Delegering av befogenhet att besluta i ärenden om föreläggande, förbud eller 

annan åtgärd innefattar även befogenhet att förordna att beslutet ska gälla utan 

hinder av att det överklagas. 

6. I de beslut som fattas med stöd av delegering ska det framgå vem som tagit 

beslutet och vem som eventuellt varit föredragande i ärendet. 

7. Beslut som fattas med stöd av delegering eller vidaredelegering ska snarast 

anmälas till nämnden. 

8. I ärenden där beslutanderätten har delegerats till förvaltningschef får hen uppdra 

åt annan anställd inom förvaltningen att besluta i hens ställe, förvaltningschefen 

får också besluta att ändra vidaredelegationen till annan delegat än angivet.  

9. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegering ska snarast anmälas till 

förvaltningschefen. 

10. Ordförandens beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 

inte kan avvaktas, ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

11. Förvaltningschefen kan fatta beslut i alla ärenden där beslutanderätten är 

vidaredelegerad till annan anställd.  

12. Enhetschef kan fatta beslut i alla ärenden där beslutanderätten är 

vidaredelegerad till annan anställd på respektive enhet. 
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13. I tveksamma fall och i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska 

delegaten alltid samråda med närmast överordnad chef. 

14. Med förvaltningschef avses, förutom den som är ordinarie chef, även den som vid 

dennes frånvaro är ställföreträdande chef. Om inte ställföreträdare har 

förordnats övergår delegationsrätten till ordförande. 

15. Vid ordförandens frånvaro övergår delegationen till vice ordföranden. 

Delegater: Ordförande, vice ordförande, förvaltningschef, enhetschef, handläggare 

Delegationsuppdrag 
Allmänna ärenden 
Ärendegrupp Delegat 

Brådskande ärenden där nämndens beslut inte kan avvaktas. Ordförande 

Rätt att företräda nämnden inför domstol samt för samråd med 

annan myndighet. 

Förvaltningschef 

Beslut om vidaredelegation av rätten att företräda nämnden inför 

domstol eller för samråd med annan myndighet. 

Förvaltningschef 

Innehavare av rätt att underteckna delgivning Förvaltningschef, 

enhetschef 

Överklaga beslut och domar till högre instans som innefattar 

ändring av beslut som fattats med stöd av delegation. 

Förvaltningschef 

Yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

beslut som fattats med stöd av delegation. 

Förvaltningschef 

Rätt att pröva om skrivelse med överklagande av nämndens 

beslut har kommit in i rätt tid. 

Handläggare 

Besluta om att avvisa överklagandet om skrivelsen kommit in för 

sent. 

Enhetschef 

Rätt att göra rättelse av skriv- och räknefel eller liknande 

förbiseenden. 

Handläggare 
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Avgöra om det finns skäl att ompröva beslutet. Besluta om 

uppenbar oriktighet och ändra delegationsbeslut som är 

uppenbart oriktiga. 

Enhetschef 

Besluta att inte lämna ut allmän handling eller att ställa upp 

förbehåll för utlämnande. 

Enhetschef 

Besluta att delgivning i ett ärende ska ske genom 

kungörelsedelgivning. 

Enhetschef 

Yttranden till räddningstjänsten i ärenden som rör hantering av 

brandfarliga varor. 

Handläggare 

Yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande bidrag för åtgärder 

och andra åtgärder i bostäder 

Handläggare 

Yttrande i kompletteringsskedet till länsstyrelsen, 

miljöprövningsdelegationen eller mark- och miljödomstolen. 

Enhetschef 

Avvisa ett ärende. Förvaltningschef 

Yttranden gällande behov av kommunal vatten- och 

avloppsförsörjning enligt Lagen om allmänna vattentjänster som 

innebär avstyrkan av förslag. 

Enhetschef 

Yttranden gällande behov av kommunal vatten- och 

avloppsförsörjning enligt Lagen om allmänna vattentjänster. 

Handläggare 

Besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, 

raderande eller blockerande av personuppgifter enligt 

dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR) 

Förvaltningschef 

Yttrande till förvaltningsrätt och besluta om överklagande 

gällande utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, 

raderande eller blockerande av personuppgifter enligt 

dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR) 

Förvaltningschef 

Rätt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 

dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR) 

Förvaltningschef 
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Besluta om anmälan av personuppgiftsincidenter till 

Datainspektionen enligt dataskyddsförordningen, EU 2016/679 

(GDPR) 

Förvaltningschef 

 

Personal 
Ärendegrupp Delegat 

Anställningsbeslut inklusive löne- och anställningsvillkor vid 

nyanställning av personal:  

 

- Tillsvidareanställning av enhetschef Förvaltningschef 

- Tillsvidareanställning av övriga Förvaltningschef 

- Allmän visstidsanställning och vikariatsanställning av 

personal under en sammanhängande tid om mer än 

6 månader. 

Förvaltningschef 

- Allmän visstidsanställning och vikariatsanställning av 

personal under en sammanlagd tid om högst 6 månader. 

Enhetschef 

Förordnande av enhetschef Förvaltningschef 

Utse ställföreträdare för förvaltningschef upp till och med 

3 dagar. 

Förvaltningschef 

Besluta om resor i tjänsten mer än 3 dagar för underställd 

personal. 

Förvaltningschef, 

enhetschef 

Besluta om resor i tjänsten mer än 3 dagar för förtroendevalda. Ordförande 

Besluta om resor i tjänsten mer än 3 dagar för ordförande Vice ordförande 

Tjänstledighet utan lön som inte följer av lag eller avtal:  

- Enhetschef Förvaltningschef 

- Övrig personal Förvaltningschef, 

enhetschef 

Bevilja ledighet med lön för enskilda angelägenheter enligt 

kollektivavtal. 

Förvaltningschef, 

enhetschef 

Beslut om avstängning och disciplinär åtgärd enlig AB Förvaltningschef 
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Besluta om uppsägning av arbetstagare på grund av arbetsbrist. Förvaltningschef 

Beslut om uppsägning eller avskedande av personliga skäl. Förvaltningschef 

Beslut om att behålla lön eller del därav vid utbildning enligt 

gällande AB. 

Förvaltningschef 

Beslut om förbud mot bisyssla för arbetstagare Förvaltningschef 

 

Ekonomi 
Ärendegrupp Delegat 

Utse beslutsattestanter för miljö- och hälsoskyddsnämndens 

förvaltning enligt reglemente för intern kontroll av ekonomiska 

transaktioner 

Förvaltningschef 

Avskriva fordringar upp till ett basbelopp. Förvaltningschef 

Utfärdande av betalkort för underställd personal. Förvaltningschef 

Besluta om klassning av verksamheter enligt de för nämnden 

gällande taxorna. 

Handläggare 

Besluta om debitering av avgifter enligt de för nämnden gällande 

taxorna.  

Handläggare 

Besluta om nedsättning eller efterskänkande av avgifter i enskilda 

fall enligt de för nämnden gällande taxorna.  

Enhetschef 

Besluta om att avgiftsbeslut ska gälla omedelbart även om det 

överklagas.  

Handläggare 

Beslut om risk- och erfarenhetsklassificering samt årlig 

kontrollavgift för livsmedelsföretag enligt 5, 6 § Fo (2006:1166) om 

avgift för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

Handläggare 

Besluta om nedsättning eller efterskänkning av avgift enligt 10 § 

Fo om avgift för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

Enhetschef 
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Beslut om återbetalning av felaktigt uttagna avgifter enligt Art. 

83.2 förordning (EU)  2017/625 

Enhetschef 

Beslut om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare 

och företagare som befattar sig med animaliska biprodukter samt 

beslut om årlig kontrollavgift enligt 3-6 § Förordning om avgifter 

för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter.  

Handläggare 

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften enligt 11 § 

Förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder och 

animaliska biprodukter 

Enhetschef 

Besluta om leasing inom budgetram. Förvaltningschef 

Beslut om upphandling och anskaffning av varor och tjänster, 

inom ramen för beslutad budget upp till högst 10 prisbasbelopp 

exkl. moms.  

Förvaltningschef 

Beslut om ansökan om externa projektmedel där den kommunala 

insatsen (utöver egeninsats) understiger ett prisbasbelopp. 

Förvaltningschef 

 

Plan- och byggärenden 
Ärendegrupp Delegat 

Yttrande över planbesked. Handläggare 

Yttrande över detaljplaner i samrådsskede och granskningsskede 

där standardförfarande tillämpas och det inte finns risk för 

olägenhet eller störning. 

Handläggare 

Yttranden över detaljplaner i granskningsskedet med ytterligare 

synpunkter utöver de som nämnden fattat beslut om i 

samrådsskedet.  

Ordförande 

Yttrande över detaljplaner i granskningsskedet med samma 

synpunkter som nämnden fattat beslut om i samrådsskedet. 

Handläggare 

Yttrande om ändring av detaljplan och områdesbestämmelser  Handläggare 
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Yttrande om förhandsbesked, bygglov, rivningslov och marklov 

som innebär avstyrkan av lov. 

Enhetschef 

Yttrande om förhandsbesked, bygglov, rivningslov och marklov. Handläggare 

 

Miljöbalken (1998:808) 
6 kap Miljöbedömningar mm 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

24 §  Avge yttrande om och i 

undersökningssamrådet. 

Handläggare 

30 §  Avge yttrande om och i 

avgränsningssamrådet 

Handläggare 

 

7 och 8 kap. Områdesskydd m.m. 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

22 § andra stycket 

samt Föreskrift i 

respektive 

skyddsområde 

Besluta om tillstånd, dispens eller undantag 

från föreskrifterna meddelade stöd av 7 kap. 

MB. 

Handläggare 

 Besluta i anmälningsärenden om åtgärd 

inom vattenskyddsområde som länsstyrelsen 

överlåtit på nämnden 

Handläggare 

 Avge yttrande till annan kommunal nämnd 

som prövar ärende om dispens från 

föreskrifter om områdesskydd. 

Handläggare 
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9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

9 § Besluta om åtgärder för att hindra 

uppkomsten av eller undanröja olägenhet för 

människors hälsa i bostäder eller lokaler för 

allmänna ändamål. 

Handläggare 

15 § Besluta att låta förstöra föremål av personlig 

natur och låta avliva sällskapsdjur som 

innehas av privatpersoner om det är 

nödvändigt för att förhindra spridning av 

sjukdom. 

Enhetschef 

 

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

13 § första stycket 

och 14 § 

Besluta i ärende om tillstånd att 

inrätta/ändra avloppsanordning med 

ansluten vattentoalett och att ansluta 

vattentoalett till befintlig avloppsanordning. 

Handläggare 

13 § andra stycket 

och 14 § 

Besluta i ärende om anmälan/tillstånd att 

inrätta/ändra annan avloppsanordning än 

till vilken vattentoalett är ansluten 

Handläggare 

17 § Besluta i ärende angående 

värmepumpsanläggningar 

Handläggare 

18 § Föreskriva i beslut om tillstånd att inrätta 

avloppsanordning som avses i 13 §, eller 

värmepumpar som avses i 17 §, att 

anordningen inte får tas i bruk förrän den 

har besiktigats och godkänts av nämnden. 

Handläggare 

20 c § Besluta att en täkt är avslutad. Handläggare 
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24 § Hänskjuta anmälan till länsstyrelsen för 

prövning. 

Enhetschef 

26 a § Besluta att förelägga en verksamhetsutövare 

till en anmälningspliktig verksamhet att 

ansöka om tillstånd. 

Enhetschef 

27 § Besluta meddela förbud i anmälningsärende 

om det behövs eller förelägga 

verksamhetsutövaren att söka tillstånd i 

ärende angående anmälan om 

anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet och 

anmälan om avhjälpandeåtgärd med 

anledning av föroreningsskada. 

Enhetschef 

27 § Besluta meddela föreläggande om 

försiktighetsmått i anmälningsärenden om 

det behövs eller underrätta den som har 

gjort anmälan om att ärendet inte föranleder 

någon åtgärd  

Handläggare 

37 § Besluta i ärende om anmälan om gödselstad 

eller annan upplagsplats för djurspillning 

inom område med detaljplan eller, om 

kommunen så föreskrivit, annat tätbebyggt 

område 

Handläggare 

38 § Besluta i ärende om anmälningspliktiga 

verksamheter för hygienisk behandling, 

bassängbad, skolor etc.  

Handläggare 

 

Naturvårdsverkets föreskrifter 

NFS 2016:8, 6 § Bevilja anstånd med inlämnande av 

miljörapport. 

Enhetschef 
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Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

7, 10 och 12 § Besluta i ärende om anmälan/tillstånd och 

dispens/undantag enligt de kommunala 

hälsoskyddsföreskrifterna. 

Handläggare 

 

10 kap. Verksamheter som orsakar miljöskador 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

14 § Besluta i tillsynsärende angående 

avhjälpande av föroreningsskada i 

förorenade områden, anläggningar och 

byggnader. 

Handläggare 

 

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

28 § Besluta om anmälan om att vidta 

avhjälpandeåtgärd i sådana förorenade 

områden som avses i 10 kap. miljöbalken. 

Handläggare 

 

11 kap. Vattenverksamhet 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

13 och 14 § Avge yttrande till länsstyrelsen angående 

tillstånd till resp. dispens från förbud om 

markavvattning 

Handläggare 

 

Förordning om vattenverksamhet 

22 § Avge yttrande i anmälningsärende om 

vattenverksamhet 

Handläggare 
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12 kap. Jordbruk och annan verksamhet 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

6 § Avge yttrande till länsstyrelsen eller 

skogsvårdsstyrelsen i ärende angående 

anmälan för samråd för verksamhet/åtgärd 

som väsentligt kan komma att ändra eller 

skada naturmiljön 

Handläggare 

8 § Besluta i ärende angående skötsel av 

jordbruksmark 

Handläggare 

11 § Avge yttrande till länsstyrelsen angående 

vilthägn  

Handläggare 

 

Förordning om miljöhänsyn i jordbruket 

9 § Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om 

undantag från regler om gödselförvaring. 

Handläggare 

10 § Besluta i ärende om dispens från 

bestämmelserna rörande lagring och 

spridning av gödsel 

Handläggare 

 

Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket 

36 § Medge undantag från bestämmelserna som 

anges i 36 §. 

Handläggare 
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14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

 

Miljötillsynsförordningen 

1 kap. 27 § Meddela föreläggande om att den som 

saluför, överlåter, till Sverige för in eller från 

Sverige för ut en kemisk produkt eller 

bioteknisk organism att lämna de prover 

som behövs för tillsynen 

Handläggare 

 

Förordning om bekämpningsmedel 

2 kap. 40 § Besluta i ärenden om tillstånd för spridning 

av bekämpningsmedel 

Handläggare 

2 kap. 41 § Besluta i ärenden om anmälan om spridning 

av bekämpningsmedel 

Handläggare 

 

Förordning om PCB m.m. 

17 b § Förelägga om avlägsnande av PCB-haltig 

massa vid senare tillfälle. 

Handläggare 

18 § Besluta i anmälningsärende om avlägsnande 

av PCB-haltig massa. 

Handläggare 

 

Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer 

11 § Avge yttrande till Kemikalieinspektionen 

eller Länsstyrelsen i tillståndsärenden eller 

övriga ärenden avseende kemiska produkter 

eller biotekniska organismer. 

Handläggare 
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Förordning om fluorerade växthusgaser 

14 och 15 § Besluta i tillsynsärenden gällande 

köldmedieanläggningar 

Handläggare 

 

Naturvårdsverkets föreskrifter 

NFS 2017:5 Besluta i tillsynsärende gällande lagring av 

brandfarliga vätskor i öppna cisterner 

Handläggare 

 

15 kap. Avfall och producentansvar 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

26 § Besluta i enskilda ärenden för den som är 

ansvarig för nedskräpning att iordningställa 

platser samt vidta erforderliga förebyggande 

åtgärder. 

Handläggare 

 

Avfallsförordningen 

3 kap 15 § Besluta om dispens i fråga om bygg- och 

rivningsavfall. 

Handläggare 

5 kap  Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om 

tillstånd/anmälan enligt 5 kap. 

Handläggare 

5 kap 15 § Besluta om eget omhändertagande av avfall. Handläggare 

10 kap 1 § Besluta i tillsynsärende (inklusive 

anmälningsärenden) ang. hushållsavfall, 

industriavfall, producentansvar och 

hantering av avfall i övrig enligt 15 kap med 

tillhörande bestämmelser. 

Handläggare 

10 kap 2 § Samråda med Tullverket gällande transport 

av avfall 

Handläggare 
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Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun 

38, 39, 41, 44 och 

45 § 

Besluta om undantag från kommunens 

föreskrifter för avfallshantering. 

Handläggare 

 

22 kap. Ansökningsmål 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

25 § tredje stycket Besluta om villkor av mindre betydelse som 

mark- och miljödomstolen eller 

länsstyrelsen har överlåtit åt 

tillsynsmyndigheten att fastställa. 

Enhetschef 

 

26 kap. Tillsyn 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

9 § Besluta att meddela förbud Enhetschef 

9 § Besluta att meddela föreläggande Handläggare 

13 § Ålägga tidigare ägare eller 

nyttjanderättshavare att inkomma med 

uppgift om nya ägarens eller 

nyttjanderättshavarens namn och adress. 

Handläggare 

14 § Besluta att förena förelägganden eller förbud 

eller annat beslut med vite om högst 50 000 

kr i varje enskilt ärende eller löpande vite om 

högst 10 000 kr per överträdelse eller 2 000 

kr per månad som föreläggandet inte följs 

etc. 

Förvaltningschef 

15 § Besluta att sända föreläggande eller förbud 

till inskrivningsmyndigheten för införande i 

fastighetsregistret. 

Enhetschef 
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19 § tredje stycket Besluta att begära att den som bedriver 

verksamhet som kan befaras medföra 

olägenhet för människors hälsa eller 

påverkan på miljön ska lämna förslag på 

kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. 

Handläggare 

21 § Besluta att den som bedriver verksamhet 

eller vidtar en åtgärd som kan befaras 

medföra olägenhet för miljö eller människors 

hälsa ska lämna de uppgifter och handlingar 

som behövs för tillsynen. 

Handläggare 

22 § Besluta att 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. 

Handläggare 

26 § Besluta att ett beslut ska gälla omedelbart 

även om det överklagas. 

Handläggare 

 

28 kap. Tillträde m.m. 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

1 § Besluta att begära polishjälp för att få 

tillträde till fastigheter, byggnader, andra 

anläggningar samt transportmedel för att 

myndighetens uppgifter ska kunna utföras 

Enhetschef 
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30 kap. Miljösanktionsavgifter 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

3 § Besluta om miljösanktionsavgift som inte 

överstiger 50 000 kronor. 

Förvaltningschef 

3 § Besluta om miljösanktionsavgift som inte 

överstiger 10 000 kronor. 

Enhetschef 

 

Livsmedels- och foderlagstiftningen 
Registrering av livsmedelsanläggning m.m. 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

12 § 

dricksvattenföreskrifterna 

(LIVSFS 2001:30) 

omtryck LIVFS 2017:2 

Beslut om fastställande av 

provtagningspunkter samt frekvensen 

av normal respektive utvidgad kontroll 

av dricksvatten samt inskränkningar. 

Handläggare 

12 § 

dricksvattenföreskrifterna 

(LIVSFS 2001:30) 

Beslut om fastställande av faroanalys Handläggare 

852/2004, 23 § 

livsmedels-förordningen 

Besluta i ärende om registrering av 

livsmedelsanläggning 

Handläggare 

 

Sanktionsavgifter 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

39 a § 

livsmedelsförordning 

(2006:813) 

Besluta om sanktionsavgift som inte 

överstiger 50 000 kronor. 

Förvaltningschef 

39 a § 

livsmedelsförordning 

(2006:813) 

Besluta om sanktionsavgift som inte 

överstiger 10 000 kronor. 

Enhetschef 
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30 a § lag om foder 

och animaliska 

biprodukter 

(2006:805) 

Besluta om sanktionsavgift som inte 

överstiger 50 000 kronor. 

Förvaltningschef 

30 a § lag om foder 

och animaliska 

biprodukter 

(2006:805) 

Besluta om sanktionsavgift som inte 

överstiger 10 000 kronor. 

Enhetschef 

 

Åtgärder vid bristande efterlevnad med mera 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

22 § livsmedelslagen 

(2006:804) 

Besluta 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 EG-

bestämmelserna   

Handläggare 

23 § livsmedelslagen 

(2006:804) 

Viteslagen (1985:206) 

Beslut att förena föreläggande och förbud 

med (fast) vite upp till 50 000kr för 

respektive adressat i varje enskilt ärende 

eller löpande vite om högst 10 000kr per 

överträdelse eller om 2 000kr per månad 

som föreläggandet eller förbudet inte följs. 

Förvaltningschef 

10, 24 § 

livsmedelslagen 

(2006:804) 

 

Beslut att ta hand om en vara som 

- har släppts ut på marknaden, eller 

uppenbart är avsedd att släppas ut på 

marknaden i strid med 10 § 

Enhetschef 
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livsmedelslagen eller de EG-bestämmelser 

som kompletteras av lagen, eller 

- avses med ett föreläggande eller ett 

förbud enligt 22 §, om föreläggande eller 

förbudet inte följs. 

24 § livsmedelslagen 

(2006:804) 

34 § 

livsmedelsförordning 

(2006:813) 

Beslut om att på ägarens bekostnad låta 

förstöra omhändertagen vara, eller varor 

som omfattas av ett förbud enligt 

föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6 

livsmedelslagen. 

Enhetschef 

27 § livsmedelslagen 

(2006:804) 

Besluta om att begära hjälp av 

polismyndigheten för utövande av 

livsmedelskontrollen eller verkställighet 

av beslut, om förutsättningar för sådan 

begäran föreligger 

Enhetschef 

33 § livsmedelslagen 

(2006:804) 

Besluta att förordna att ett beslut ska gälla 

omedelbart även om det överklagas 

Handläggare 

8 § 

livsmedelsförordning 

(2006:813) 

Beslut om skyldighet att genomgå 

läkarundersökning. 

Handläggare 

Art 138.2 c, 

förordning (EU)  

2017/625 

Besluta om att varor ska behandlas, att 

märkning ändras, eller att korrigerande 

information ska förmedlas till 

konsumenterna.   

Handläggare 

Art 138.2 d, 

förordning (EU)  

2017/625 

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 

Enhetschef 
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att de återsänds till den avsändande 

medlemsstaten 

Art 138.2 e, 

förordning (EU)  

2017/625 

Besluta att aktören ska öka 

egenkontrollernas frekvens   

Handläggare 

Art 138.2 g, 

förordning (EU)  

2017/625 

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. 

Enhetschef 

Art 138.2 h, 

förordning (EU)  

2017/625 

Besluta att hela eller delar av den berörda 

aktörens företag, eller dess anläggningar, 

installationer eller andra lokaler, isoleras 

eller stängs under en lämplig tidsperiod, 

Enhetschef 

Art 138.2 i, 

förordning (EU)  

2017/625 

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, 

Enhetschef 

26 § livsmedelslagen 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.   

Enhetschef 

25 § livsmedelslagen  Beslut om åtgärder som behövs för att 

spåra smitta och undanröja risk för 

smittspridning efter underrättelse från 

Handläggare 
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smittskyddsläkaren om att smitta sprids 

eller misstänks spridas genom livsmedel. 

 

Lag om foder och animaliska biprodukter 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

23 § lag om foder 

och animaliska 

biprodukter 

(2006:805) 

Besluta att meddela förelägganden och 

förbud som behövs för att lagen, de 

föreskrifter och beslut som meddelats med 

stöd av lagen, de EG-bestämmelser som 

kompletteras av lagen och de beslut som har 

meddelats med stöd av EG-bestämmelserna 

ska följas. 

Handläggare 

 

 

 

 

24 § lag om foder 

och animaliska 

biprodukter 

(2006:805) 

Viteslagen 

Besluta att förena förelägganden och förbud 

enligt 23 § eller enligt de EU- bestämmelser 

som kompletteras av lagen med vite och 

löpande vite om högst 50 000 kr för 

respektive adressat i varje enskilt ärende 

eller löpande vite om högst 10 000 kr per 

överträdelse eller 2 000 kr per månad som 

föreläggandet inte följs. 

Förvaltningschef 

25 § första stycket 

lag om foder och 

animaliska 

biprodukter 

Beslut att ta hand om en vara som har 

släppts ut på marknaden, eller som 

uppenbart är avsedd att släppas ut på 

marknaden eller användas i strid med 7 och 

8 §§, de föreskrifter som meddelats med 

stöd av 9 eller 11 § eller de EG-bestämmelser 

som kompletteras av lagen samt avses med 

ett föreläggande eller förbud enligt 23 § om 

föreläggandet eller förbudet inte följs. 

Enhetschef 
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25 § andra stycket 

lag om foder och 

animaliska 

biprodukter 

Beslut om att låta förstöra en vara på 

ägarens bekostnad. 

Enhetschef 

26 § lag om foder 

och animaliska 

biprodukter 

Beslut om rättelse på den felandes 

bekostnad. 

Enhetschef 

27 § lag om foder 

och animaliska 

biprodukter 

Besluta om att begära hjälp av 

polismyndigheten för utövande av 

kontrollen eller verkställighet av beslut, om 

förutsättningar för sådan begäran föreligger. 

Enhetschef 

 

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. 
Upplysningar och tillträde 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

5 § Beslut om att av den som driver 

serveringsställe begära de upplysningar och 

handlingar som behövs för tillsynen. 

Handläggare 

5 § Beslut om att begära tillträde till sådana 

lokaler, områden och entréer som avses i 3 § 

för att utöva tillsynen. 

Handläggare 

6 § Beslut om att hos Polismyndigheten begära 

sådan hjälp som behövs för genomförande av 

åtgärder enligt lagens 5 §  

Enhetschef 
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Förelägganden och förbud 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

7 § Beslut om föreläggande att vidta 

smittskyddsåtgärder enligt lagens 3 § och 

anslutande föreskrifter för att förhindra 

spridning av det virus som orsakar covid-19.  

Handläggare 

8 § Beslut om att förena föreläggande att vidta 

smittskyddsåtgärder enligt lagens 3 § och 

anslutande föreskrifter för att förhindra 

spridning av det virus som orsakar covid-19 

med vite om högst 50 000 kr i varje enskilt 

ärende eller löpande vite om högst 10 000 kr 

per överträdelse eller 2 000 kr per månad 

som föreläggandet inte följs etc. 

Förvaltningschef 

7 § Beslut om förbud mot öppethållande av 

serveringsställe, för viss tidsperiod eller tills 

vidare. 

Enhetschef 

8 § Beslut om att förena förbud mot 

öppethållande av serveringsställe för viss 

tidsperiod eller tills vidare med vite om 

högst 50 000 kr i varje enskilt ärende eller 

löpande vite om högst 10 000 kr per 

överträdelse eller 2 000 kr per månad som 

föreläggandet inte följs etc. 

Förvaltningschef 

7 § Beslut om förbud mot öppethållande 

avseende viss del av serveringsställe, för viss 

tidsperiod eller tills vidare. 

Enhetschef 

8 § Beslut om att förena förbud mot 

öppethållande avseende viss del av 

serveringsställe, för viss tidsperiod eller tills 

Förvaltningschef 
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vidare med vite om högst 50 000 kr i varje 

enskilt ärende eller löpande vite om högst 10 

000 kr per överträdelse eller 2 000 kr per 

månad som föreläggandet inte följs etc. 

7 § Beslut om förbud mot öppethållande av hela 

eller del av serveringsställe under vissa tider 

på dygnet. 

Enhetschef 

8 § Beslut om att förena förbud mot 

öppethållande av hela eller del av 

serveringsställe under vissa tider på dygnet 

med vite om högst 50 000 kr i varje enskilt 

ärende eller löpande vite om högst 10 000 kr 

per överträdelse eller 2 000 kr per månad 

som föreläggandet inte följs etc. 

Förvaltningschef 

7 § tredje stycket Beslut om förordnande att ett föreläggande 

eller förbud ska börja gälla vid en annan 

tidpunkt än den som anges i 7 § tredje 

stycket 

Handläggare 

 Återkallelse av ett föreläggande eller förbud 

som meddelats med stöd av delegering. 

Enhetschef 

 

Lag om tobak och liknande produkter 
Ärendegrupp Delegat 

Beslut att bevilja ansökan om försäljningstillstånd  Enhetschef 

Beslut att meddela förbud Enhetschef 

Beslut att meddela föreläggande Handläggare 

Beslut om att återkalla försäljningstillstånd om tillståndet inte 

längre utnyttjas 

Enhetschef 

Beslut om att förena förelägganden eller förbud med vite om 

högst 50 000 kr i varje enskilt ärende eller löpande vite om högst 

Förvaltningschef 
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10 000 kr per överträdelse eller 2 000 kr per månad som 

föreläggandet inte följs etc. 

Beslut om att begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde 

till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av lagen 

om tobak och liknande produkter eller anslutande föreskrifter för 

att kunna fullgöra tillsynen, göra undersökningar och ta prover. 

Enhetschef 

 

Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

21 § Begära upplysningar och handlingar som 

behövs för kontrollen. 

Handläggare 

21 § Besluta om att begära hjälp av 

polismyndigheten för att få tillträde till 

områden, lokaler och andra utrymmen som 

används i samband med detaljhandel och 

hantering av övriga läkemedel. 

Enhetschef 

 

Strålskyddslag 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

8 kap. 6 § Besluta de förelägganden som behövs för 

tillsynen och för att de som har 

skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter 

som har meddelats i anslutning till lagen 

eller beslut som meddelats med stöd av 

lagen ska fullgöra dessa. 

Handläggare 

8 kap. 7 § Besluta att förena förelägganden eller 

förbud eller annat beslut med vite om 

högst 50 000 kr i varje enskilt ärende eller 

löpande vite om högst 10 000 kr per 

Förvaltningschef 
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överträdelse eller 2 000 kr per månad som 

föreläggandet inte följs etc. 

8 kap. 8 § Besluta om tillfälligt omhändertagande om 

det behövs i avvaktan på att ett 

föreläggande ska följas. 

Enhetschef 

8 kap. 10 § Beslut om rättelse på den felandes 

bekostnad. 

Enhetschef 

8 kap. 12 § Besluta att begära polishjälp för att få 

tillträde till fastigheter, byggnader, andra 

anläggningar för att myndighetens 

uppgifter ska kunna utföras 

Enhetschef 

10 kap. 3 § Besluta att beslut enligt denna lag inte ska 

gälla omedelbart 

Handläggare 

 

Bilskrotningsförordning 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

6 § Avge yttrande till Länsstyrelsen i ärenden 

om auktorisation av bilskrotare. 

Handläggare 

 

Begravningskungörelsen 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

31 § Avge yttrande om flyttning av gravsatt 

stoft. 

Handläggare 

 

Ordningslagen 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

3 kap. 2 § Avge yttrande till polismyndigheten. Handläggare 
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Alkohollagen 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

7 kap. 5 § Avge yttrande till socialnämnden avseende 

tillstånd till servering av alkoholhaltiga 

drycker. 

Handläggare 

 

Lag om hotell- och pensionatsrörelse 
Lagrum Ärendegrupp Delegat 

2 § Avge yttrande till polismyndighet i ärenden 

om tillstånd enligt lagen. 

Handläggare 
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