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Allmänt om delegering 
Frågor om delegering finns reglerade i kommunallagen (KL) 5 kap. 2 § och 6 kap. 37–40 §§. 
 
Syftet med delegering är att avlasta de förtroendevalda rutinärenden så att den politiska 
uppmärksamheten istället kan riktas till planering och behandling av betydelsefulla och principiella 
ärenden. Delegering syftar också till att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägar 
blir kortare och handläggningen snabbare. 
 
Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en 
ärendegrupp, flyttas över till någon annan, det vill säga delegaten. Delegaten träder helt in i 
nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som nämndens beslut. Nämnden kan inte ändra 
delegatens beslut men kan återkalla delegeringsuppdraget.  
 
Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta 
över ärendet och fatta beslut. 
 

Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt 
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett reglemente 
eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller 
besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering 
av denna beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att 
fatta beslut om en delegeringsordning där beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater. 
 
Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten ska delegeras. 
Räckvidden för en nämnds delegeringsbefogenhet framgår av 6 kap 38 § KL som anger vilka 
ärendetyper som inte får delegeras. Nämnden får enligt 6 kap. 38 § KL inte delegera beslutanderätten 
i följande slag av ärenden: 
 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, d.v.s. nämndens 
övergripande ansvar för verksamheten, 
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 ärendet 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. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är 
av större vikt är förbehållna nämnden. Oftast handlar det om ärenden som får stora konsekvenser för 
kommunen och ofta där politiska bedömningar är avgörande. 
 
En nämnd får enligt 6.kap. 37 § uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta 
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en 
anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§. 
 
En nämnd får enligt 6 kap. 39 § uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har 
utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas. Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
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Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till grupper av tjänstemän eller till anställd 
tillsammans med ledamot eller ersättare.  
 
 
Delegering och ren verkställighet 
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I delegeringsordningen 
ska därför endast upptas beslut i kommunallagens mening. Gränsen mellan beslut som kräver 
delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. 
 
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för alternativa 
lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan 
dessa beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. 
 
Man kan dock inte endast se på överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i 
kommunallagens mening eftersom t.ex. yttranden normalt inte kan överklagas men ofta innehåller 
självständiga bedömningar och fodrar delegering för att kunna föras över från nämnd till annan. 
Exempel på verkställighetsbeslut är sådana som regleras i lagar eller kollektivavtal eller styrs av 
politiskt beslutade styrdokument, riktlinjer, policys mm. 
 
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. I den 
kommunala verksamheten vidtas en mängd åtgärder som inte kan anses som beslut i lagens mening. 
Man talar om rent förberedande åtgärder eller rent verkställande åtgärder. Praktiskt sett kan mycket 
av det vardagliga arbetet i den kommunala verksamheten anses höra till verkställighet. 
 
Delegering av rätt att överklaga 
Beslut att överklaga en dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att begära 
inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig går att delegera. Ett 
bemyndigande ska vara försett med förbehållet, att vad gäller ärenden som rör myndighetsutövning 
mot enskilda får delegeringen inte omfatta ärenden av principiell betydelse eller annars av större 
vikt.  
 
 
Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens avgörande inte 
kan avvaktas 
En nämnd får enligt 6 kap. 39 § KL uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i nämnden att 
besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Vilka beslut som 
kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts 
med stöd av denna bestämmelse ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 
Nämnden ska enligt 6 kap. 40 § besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av 
delegering ska anmälas. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får 
överklagas med laglighetsprövning, enligt bestämmelserna i 13 kap. Laglighetsprövning innebär att 
vem som helst som bor i kommunen kan överklaga ett kommunalt beslut. Prövningen innebär att 
man undersöker om beslutet är lagligt, inte om det är lämpligt. Förvaltningsrätten kan upphäva, men 
inte ändra, kommunens beslut om den kommer fram till att: 

• beslutet inte tillkommit i enlighet med lagen 
• beslutet gäller något som inte är kommunens angelägenhet 
• den nämnd eller annat beslutsorgan som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
• beslutet strider mot någon svensk lag eller författning 
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Beslut som avser enskilda personligen, det vill säga den som beslutet angår, överklagas med 
förvaltningsbesvär 

 
Av delegeringsordningen framgår hur och i vilken omfattning beslutet ska anmälas.  
 
Beslut utan delegeringsuppdrag 
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte 
överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens 
mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om mottagaren är i god tro och det 
rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall även driva ärendet via allmän domstol. 
 
 
Bestämmelser för jävsnämndens delegeringsordning 
Inom ramen för jävsnämndens delegeringsordning gäller följande regler: 
 
1. Delegeringsrätt för tjänsteman gäller under förutsättning att delegaten har sin anställning inom det 
ansvars- och verksamhetsområde som delegeringen avser. 
 
2. I delegeringsordningen angiven delegat avser den lägsta beslutsnivån om det inte särskilt i 
lagstiftning framgår att viss befattningshavare ska fatta beslutet. Om nämnd eller överordnad 
tjänsteman förbehåller sig rätten att besluta i ett visst ärende eller i en ärendegrupp ska den som 
enligt delegeringsordningen getts rätten att besluta underrättas om detta i förväg. 
 
3. Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnd i den ordning som framgår av 
delegeringsordningen.  
 
4. Delegaten ska överlämna ärendet till jävsnämnden om ärendet är av principiell betydelse eller om 
andra skäl motiverar att ärendet ska förbehållas jävsnämnden. 
 
5. Delegaten ska följa politiska beslut, fastställda riktlinjer och övriga bestämmelser vid utövandet av 
beslutanderätt. 
 
6. Beslutanderätt för tjänsteman omfattar även förordnad vikarie för denne. 
 
7. Beslutanderätt gäller inom ramen för anvisade anslag. 
 
8. När jäv eller jävsliknande situation bedöms föreligga får beslutanderätten inte utövas. 
Delegaten ansvarar själv för att anmäla om någon form av jäv föreligger. 
 
 
Anmälan av delegeringsbeslut till jävsnämnden 
 
Olika sätt att återrapportera;  

1. Anmäls direkt vid nästkommande nämndssammanträde (dvs. delegaten informerar 
jävsnämnden direkt om att ett delegeringsbeslut fattats och beslutet blir då protokollfört) 
  

2. Anmäls efter särskild begäran från jävsnämnden (delegeringsbesluten finns att eftersöka 
men görs bara om jävsnämnden särskilt efterfrågar besluten, tidsperiod för eftersöket bör då 
anges. Avser beslut som ej kan laglighetsprövas eller som kan anses vara av verkställande 
eller förberedande art och ingår i befattningshavarens uppdrag) 
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3. Anmäls i särskild sammanställning (t.ex. beslut som rör enskilda kommunmedborgare och 
kan överklagas med förvaltningsbesvär. Lämnas företrädesvis som statistikuppgifter) 
 

4. Anmäls inte (jävsnämnden bedömer att ärendegruppen inte är av sådan vikt att 
delegeringsbeslutet behöver återrapporteras. Avser beslut som ej kan laglighetsprövas eller 
som kan anses vara av verkställande art och ingår i befattningshavarens uppdrag)  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Återrapportering Anmärkning 

      
B: Bestämmelser gällande samtliga     
      
 Brådskade ärenden     
JB001 Besluta i ärenden som är så brådskande att 

jävsnämndens beslut inte kan avvaktas 
6 kap. 39 § KL 
 

Jävsnämndens ordförande 
 

Anmäls direkt vid 
nästkommande 
sammanträde 

 

      
 Utlämnande av handling     
JB003 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling, samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till enskild 

2 kap. 15 § TF, 
6 kap. 3 §, 
10 kap.14 § OSL 

Chef nivå 3 
Arkivansvarig 

Anmäls efter särskild 
begäran från 
jävsnämnden 

Överklagas till 
kammarrätt 

      
 Överklagan, yttrande     
JB004 Pröva om en överklagan kommit in i rätt tid, och 

avvisande av för sent inkommen överklagan 
45 § FL Delegat i ursprungsbeslutet Anmäls inte Förvaltningsbesvär 

      
JB005 Besluta om rättelse eller ändring av beslut fattat på 

delegation enligt förutsättningar som anges i 36–38 
§§ FL 

36–38 §§ FL Delegat i ursprungsbeslutet Anmäls inte Förvaltningsbesvär 

      
JB008 Avge yttrande till högre instans med anledning av 

överklagande av delegeringsbeslut 
 Delegat i ursprungsbeslutet Anmäls inte Bedöms inte vara 

aktuellt för 
laglighetsprövning 

      
JB009 
  

Anförande av besvär, yrkande om inhibition samt 
avgivande av yttrande, när högre instans ändrat 
delegeringsbeslutet 

6 kap. 37 § KL Delegat i ursprungsbeslutet Anmäls inte Bedöms inte vara 
aktuellt för 
laglighetsprövning 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Återrapportering Anmärkning 

S: Samhällsutveckling     
      
 Generellt     
      
JS005 Avge yttranden till mark- och miljödomstolen i 

ansökningsmål 
22 kap. 4 och 6 §§ 
MB 

Delegat i ursprungsbeslut Anmäls efter särskild 
begäran från JN 

Åtgärd av 
verkställande art 

      
JS006 Besluta att delgivning i ett ärende ska ske genom 

kungörelsedelgivning 
47–50§§ DL, 19–20 
§§ DF 

Delegat i ursprungsbeslut Anmäls efter särskild 
begäran från JN 

Åtgärd av 
verkställande art 

      
 Miljöbalken (MB) med tillhörande förordningar och föreskrifter från 

myndigheter och kommuner samt EU:s regelverk inom miljöbalkens 
tillämpningsområde 

  

      
 Allmänna hänsynsregler     
JS010 Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av 

de allmänna hänsynsreglerna 
2 kap. 2–9§§, 26 kap. 
MB 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat 

beslutsunderlag 
    

JS020 Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i 
samrådsskedet om miljökonsekvensbeskrivning 

6 kap. 4§ MB Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls efter särskild 
begäran från JN 

Bedöms inte vara 
aktuellt för 
laglighetsprövning 

      
JS021 Avge yttrande till länsstyrelse med anledning av 

utökat samråd om betydande miljöpåverkan  
6 kap. 5§ MB Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
Anmäls efter särskild 
begäran från JN 

Bedöms inte vara 
aktuellt för 
laglighetsprövning 

      
JS022 Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning 

som inte kungörs tillsammans med ansökan i ett mål 
eller ärende 

6 kap. 8 § MB, 
12§ FMKB 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls efter särskild 
begäran från JN 

Bedöms inte vara 
aktuellt för 
laglighetsprövning 

      



 
 

8 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Återrapportering Anmärkning 

JS023 Avge yttrande om MKB i samband med att MKB 
för plan eller program upprättas eller med anledning 
av att MKB för plan eller program upprättas 

6 kap. 12–14§§ MB, 
8§ FMKB 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls efter särskild 
begäran från JN 

Bedöms inte vara 
aktuellt för 
laglighetsprövning 

      
 Skydd av områden     
JS030 Positiva beslut i ärende om dispens från 

strandskyddsbestämmelserna 
7 kap. 18 b och c, 
MB 

Planhandläggare 
Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
Byggnadsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS033 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende angående 

dispens från föreskrifter om områdesskydd och till 
skogsstyrelsen i ärende angående dispens från 
föreskrifter om biotopskydd 

23 § FOS Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls efter särskild 
begäran från JN 

Bedöms inte vara 
aktuellt för 
laglighetsprövning 

      
JS034 Besluta i ärenden om dispens från föreskrifter som 

kommunen meddelat för naturreservat, 
kulturreservat och naturminne 

7 kap. 9 och 10 §§ 
MB 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS035 Besluta i tillsynsärende gällande områden, djur eller 

växtart över vilka kommunen har tillsyn enligt 7 
kap. MB 

2 kap. 9 § MTF Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd     
JS040 Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och 

miljödomstol vid prövning av ansökan om 
miljöfarlig verksamhet 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls efter särskild 
begäran från JN 

Bedöms inte vara 
aktuellt för 
laglighetsprövning 

      
      
JS041 Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärenden 

angående mindre ändring av tillståndspliktig 
verksamhet 

22§ och 26§ FMH Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls efter särskild 
begäran från JN 

Bedöms inte vara 
aktuellt för 
laglighetsprövning 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Återrapportering Anmärkning 

JS042 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 
avloppsanordning med ansluten vattentoalett 

13 § första stycket 
punkt 1. FMH 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS043 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett 

till befintlig avloppsanordning 
13 § första stycket 
punkt 2. FMH 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS044 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan 

avloppsanordning än som kräver tillstånd 
13§ andra stycket 
FMB 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS045 Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådana 

avloppsanordningar som avses i 13§ FMH 
14§ FMH Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS046 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta en 

värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten som är så 
brådskande att utskottets avgörande inte kan 
avvaktas 

17§ första stycket 
FMH 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS048 
 

Besluta i ärende om anmälan om att driva eller 
arrangera viss verksamhet 

38§ FMH Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS049 Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur 

inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser där tillstånd krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
      
JS050 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan att sprida 

naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom 
eller intill område med detaljplan där tillstånd eller 
anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter 

40§ punkt 2. FMH, 
lokala föreskrifter för 
att skydda 
människors hälsa och 
miljön 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Återrapportering Anmärkning 

JS051 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 olägenhet från miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger 

Lokala föreskrifter 
för att skydda 
människors hälsa och 
miljön 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
 Verksamheter som förorsakar miljöskador     
JS060 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av 

föroreningsskada 
 Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS061 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av 

allvarlig miljöskada 
2 kap. 31§ punkt 2–3 
MTF, 10 kap. 14§ 
MB, 18–21§§ FAM 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS062 Besluta i ärenden om avhjälpandeåtgärd i sådana 

förorenade områden som avses i 10 kap. 
28§ FMH Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
 Vattenverksamhet     
JS070 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan 

av vattenverksamhet eller till länsstyrelsen eller 
mark- och miljödomstol i ärende om tillstånd för 
markavvattning 

11 kap. 9a-b och 
13§§ MB, 21§ FVV 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls efter särskild 
begäran från JN 

Åtgärd av 
verkställande art 

      
 Jordbruk och annan verksamhet     
JS080 Besluta avge yttrande i ärende om anmälan för 

samråd 
12 kap. 6§ MB Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
 Kemiska produkter och biotekniska 

organismer 
    

JS090 Besluta avge yttrande i ärende om dispens från 
förbud att sprida kemiska och biologiska 
bekämpningsmedel över skogsmark 

14 kap. 9§ tredje 
stycket MB 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Återrapportering Anmärkning 

JS091 Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig 
spridning av bekämpningsmedel inom ett 
vattenskyddsområde eller tomtmark för 
flerfamiljshus, på gårdar till förskolor och skolor 
eller allmänna lekplatser samt vid planerings- och 
anläggningsarbeten 

14§ SNFS 1997:2 Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS092 Besluta i ärende om anmälan om spridning av 

bekämpningsmedel på banvall, idrottsanläggning, 
och områden större än 1000 m² där allmänheten får 
färdas fritt med undantag åkermark 

11§ SNFS 1997:2 Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS093 Besluta i ärende om undantag från 

informationsplikten för den som avser sprida 
bekämpningsmedel på områden där allmänheten får 
färdas fritt 

13 och 16§§ SNFS 
1997:2 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS094 Besluta i tillsynsärende om skydd mot 

vattenförorening vid hantering av brandfarliga 
vätskor 

NFS 2003:24 Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS095 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om 

anläggningar som innehåller fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 

Förordningen 
(2007:846) om 
fluorerade 
växthusgaser och 
ozonnedbrytande 
ämnen 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS096 Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att 

avlägsna PCB-produkter i byggnader och 
anläggningar 

18§ förordningen 
(2007:19) om PCB 
mm. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Återrapportering Anmärkning 

JS097 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter 
och biotekniska organismer i övrigt 

2 kap. 19§, 2 kap 31§ 
5–6 och 2 kap. 
 32–33§§ MTF 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

      
 Avfall och producentansvar     
JS100 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv 

kompostera eller på annat sätt återvinna eller 
bortskaffa avfall 

15 kap 18§ MB Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS101 Besluta i ärende om dispens/tillstånd för 

kompostering i grupp- och flerbostadsbebyggelse, 
förskolor, skolor etc. 

15 kap 18§ MB Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS102 Besluta om ärende om anmälan om kompostering 

eller annan återvinning/annat bortskaffande om 
annat avfall än trädgårdsavfall 

45§ AF Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS103 Besluta om utökat slamsugningsintervall Lokala renhållnings-

föreskrifter 
Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
 Tillsyn     
JS110 Besluta att meddela föreläggande och förbud 26 kap. 9§ MB Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
Bygglovshandläggare 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS111 Besluta att ålägga tidigare ägare eller 

nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares 
eller nyttjanderättshavares namn och adress 

26 kap. 13§ MB Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS114 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som 

meddelats mot någon i egenskap av ägare till 
fastighet m.m. till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i inskrivningsregistret 

26 kap. 15§ MB Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
Bygglovshandläggare 

Anmäls i särskild 
sammanställning 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Återrapportering Anmärkning 

      
JS115 Besluta om att vidta rättelse på den felandes 

bekostnad 
26 kap. 18§ MB Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS116 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 förbättrade åtgärder 

26 kap. 19§ tredje 
stycket MB 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS117 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet 

eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen 

26 kap. 21§ MB Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS118 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet 

eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för 
bostäder eller allmänt ändamål att utföra 
undersökningar av verksamheten och dess 
verkningar som behövs för tillsynen 

26 kap. 22§ MB 
 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS119 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 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS120 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 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
Bygglovshandläggare 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS121 Bestämma att beslut i tillsynsärenden ska gälla 

omedelbart även om det överklagas 
26 kap. 26§ MB Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
Bygglovshandläggare 

Anmäls i särskild 
sammanställning 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Återrapportering Anmärkning 

Avgifter 
JS130 Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn 

enligt kommunens taxa om avgifter inom 
miljöbalkens tillämpningsområde 

27 kap. 1§ MB, 
Kommunens taxa 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS131 Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för 

prövning och tillsyn enligt kommunens taxa inom 
miljöbalkens område och enligt Livsmedelslagen 

Kommunens taxa Chef nivå 5 Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
 Tillträde mm.     
JS140 Besluta att begära polishjälp för att få tillträde till 

fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt 
transportmedel för att myndighetens uppgift ska 
kunna utföras 

28 kap. 1 och 8§§ 
MB 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
Bygglovshandläggare 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
 Miljösanktionsavgifter     
JS150 Besluta om miljösanktionsavgift 30 kap. 3§ MB Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
 Strålskyddslagen, Strålskyddsförordningen, 

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 
   

      
JS160 Besluta i ärende om solarium med anledning av 

anmälan av verksamhet i vilket solarium uppåts till 
allmänheten 

10§ SSMFS 2012:5 Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS161 Besluta om att begära upplysningar eller handlingar 

som behövs för tillsyn enligt strålskyddslagen 
31 § SSL och 16§ 
SSF 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS162 Besluta om föreläggande och förbud enligt 

strålskyddslagen 
32§ SSL Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
Anmäls i särskild 
sammanställning 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Återrapportering Anmärkning 

JS163 Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende enligt 
strålskyddslagstiftning 

16-16a § SSF, 
Kommunens taxa 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

      
 Livsmedelslagen med tillhörande 

förordningar och föreskrifter från 
myndigheter samt EU:s regelverk 
inom livsmedelsområdet 

    

    
 Frågor om godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar m.m.   
JS170 Beslut att meddela förelägganden och förbud  22 § LL Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
S171 Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) 

vite eller löpande vite 
 

23 § LL 
Viteslagen 
(1985:206) 

Utskottet för 
samhällsutveckling 

Anmäls via 
utskottsprotokoll 

 

S172 Beslut avseende registrering av 
livsmedelsanläggning. 

23 § LL Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
 Åtgärder vid bristande efterlevnad m.m.     
JS180 Meddelande av föreläggande och förbud som 

behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som 
har 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 

22§ livsmedelslagen/ 
Art. 54, EG-
förordning 882/2004 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS184 Beslut om att beslut ska gälla omedelbart även om 

det överklagas 
33§ LL  Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

  

      
JS185 Besluta om skyldighet för person som sysslar med 

livsmedelshantering att genomgå läkarundersökning 
8§ LF Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

JS186 Besluta om att varor ska behandlas, att F 2017/625 Art. 138 Miljö- och Anmäls i särskild  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Återrapportering Anmärkning 

märkning ändras, eller att korrigerande information 
ska förmedlas till konsumenterna. 

2 c hälsoskyddsinspektör sammanställning 

      
JS187 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 

F 2017/625 Art. 138 
2 d 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
      
JS188 Beslut om att begränsa eller förbjuda utsläppande av 

livsmedel på marknaden och import eller export av 
livsmedel 

F 2017/625 Art. 138 
2 d 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS189 Beslut om att beordra att livsmedel återkallas, dras 

tillbaka från marknaden och/eller destrueras 
F 2017/625 Art. 138 
2 g 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS190 Beslut om tillstånd till att livsmedel används för 

andra ändamål än dem som de ursprungligen var 
avsedda för 

F 2017/625 Art. 138 
2 g 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS191 Beslut om att tillfälligt avbryta driften av eller 

stänga hela eller delar av det berörda företaget under 
en lämplig tidsperiod 

F 2017/625 Art. 138 
i,h 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS192 Besluta om sanktionsavgift 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 

30 a § LFAB Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS193 Beslut om andra åtgärder som anses vara 

motiverade 
F 2017/625 Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
Anmäls i särskild 
sammanställning 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Återrapportering Anmärkning 

      
JS194 Beslut om rättelse på den felandes bekostnad 26§ livsmedelslagen Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS195 Beslut om åtgärder som behövs för att spåra smitta 

och undanröja risk för smittspridning efter 
underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta 
sprids eller misstänks spridas genom livsmedel 

25§ livsmedelslagen Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
 Avgifter     
JS200 Beslut om inklassning av livsmedelsföretag vilken 

ligger till grund för årlig kontrollavgift 
3-6 §§ FAOKL 
Kommunens taxa 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS201 Beslut om avgift för extra offentlig kontroll som 

föranleds av bristande efterlevnad av regelverket 
Art. 79 2c och Art.83 
p 1 2017/625 
12-13 §§ FAOKL 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS202 Beslut om avgift för godkännande och registrering 13–14  §§ FAOKL Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS204 Beslut om ersättning för kontrollmyndighetens 

kostnader som uppkommer till följd av åtgärder i 
samband med omhändertagande av vara enligt 24§ 
livsmedelslagen 

34§ livsmedels- 
förordningen 
(2006:813) 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
 Lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129, 

1982:198) 
   

      
JS230 Avge framställning till polismyndighet rörande 

beslut om flyttning av fordon i vissa fall 
3§ Lagen om 
flyttning av fordon i 
vissa fall 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS231 Flytt av fordon på gatumark Lag (1982:129) om Ingenjör gata Anmäls efter särskild  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Återrapportering Anmärkning 

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

begäran från 
jävsnämnden 

      
 Alkohollagen (2010:1622)     
JS260 Positiva beslut i ärenden rörande stadigvarande 

serveringstillstånd 
 

8 kap. 2§ AL Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS262 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 

allmänheten 
8 kap. 2§ AL Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS263 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutna 

sällskap 
8 kap. 2§ AL Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS264 Beslut med anledning av ansökan från konkursbo 

om att få fortsätta rörelsen 
9 kap. 12§ AL Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS265 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd 

där verksamhet upphör eller går i konkurs 
 

9 kap. 18§ AL Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS270 Villkor i samband med beslut om serveringstillstånd 

– tillfälliga tillstånd eller stadigvarande tillstånd 
8 kap. 2§ AL Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS271 Beslut om anpassad ansökningsavgift vid särskilda 

situationer 
AL 8 kap. § 3b, § 3c Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
 Plan och bygglagen (2010:900) – PBL,  

Plan och byggförordningen (2011:338) – PBF 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Återrapportering Anmärkning 

 Särskilt brådskande ärenden     
JS300 Beslut om föreläggande eller förbud när det är 

uppenbart att ett byggnads-, rivnings- eller 
markarbete äventyrar en byggnads hållfasthet eller 
medför fara för människor 

11 kap 30–33 §§ 
PBL 

Byggnadsinspektör Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
 Generellt     
JS310 Besluta om avslag i ärenden av ej principiell 

betydelse, det vill säga de överensstämmer med 
tidigare beslut i likartade fall 

PBL Bygglovshandläggare 
Bygginspektör 
Planhandläggare 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS311 Besluta om avgift för byggande och planering i 

varje särskilt fall enligt taxa 
12 kap. 8–11 §§ PBL Bygglovshandläggare 

Bygginspektör 
Planhandläggare 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
 Planläggning     
JS320 Överenskommelse med sökanden att planbesked får 

lämnas senare än 4 månader enligt 5 kap 4 § 
5 kap. 4 § PBL Planhandläggare Anmäls efter särskild 

begäran från JN 
Bedöms inte vara 
aktuellt för 
laglighetsprövning 

      
S321 Godkänna programhandling samt besluta att samråd 

för program skall hållas 
5 kap. 17 § PBL Planhandläggare Anmäls efter särskild 

begäran från KS 
Bedöms inte vara 
aktuellt för 
laglighetsprövning 

      
JS322 Godkänna samrådsredogörelse för program och 

samrådshandling för plan samt beslut att samråd ska 
hållas 

5 kap. 17 § PBL Planhandläggare Anmäls efter särskild 
begäran från JN 

Bedöms inte vara 
aktuellt för 
laglighetsprövning 

      
JS323 Godkänna samrådsredogörelse för plan och 

granskningshandling samt besluta att granskning ska 
hållas. 

5 kap. 18 och 19 §§ 
PBL 

Planhandläggare Anmäls efter särskild 
begäran från JN 

Bedöms inte vara 
aktuellt för 
laglighetsprövning 

      
JS324 Beslut att göra en anmälan till 6 kap. 6 § PBL Planhandläggare Anmäls efter särskild Bedöms inte vara 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Återrapportering Anmärkning 

inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsregistrets allmänna del när fråga om 
prövning enligt 6 kap. 5 § PBL har väckts i 
nämnden 

begäran från JN aktuellt för 
laglighetsprövning 

      
 Lov, förhandsbesked, anmälan mm     
JS330 Förelägga sökanden om att komplettera ofullständig 

ansökan inom viss tid 
9 kap. 22 § första 
stycket PBL och 6 
kap. 10 § första 
stycket PBF 

Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 

Anmäls efter särskild 
begäran från JN 

Bedöms inte vara 
aktuellt för 
laglighetsprövning 

      
JS331 Besluta att avvisa en ansökan eller anmälan som 

trots föreläggande är så ofullständig att den inte kan 
prövas i sak eller avvisa en ansökan då litispendens 
råder 
 
(Litispendens = en myndighet inte kan fatta att nytt 
beslut i ett överklagat ärende förrän överklagandet 
har prövats och beslutet har vunnit laga kraft) 

9 kap. 22 § andra 
stycket PBL och 6 
kap. 10 § andra 
stycket PBF 
Rättegångsbalken 13 
kap. 6 § 

Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 

Anmäls efter särskild 
begäran från JN 

Bedöms inte vara 
aktuellt för 
laglighetsprövning 

      
JS332 Avgöra en ansökan om lov eller förhandsbesked i 

befintligt skick om handlingarna trots föreläggande 
inte kompletterats 

9 kap. 22 § PBL Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 

Anmäls efter särskild 
begäran från JN 

Bedöms inte vara 
aktuellt för 
laglighetsprövning 

      
JS333 Besluta om att förlänga handläggningstiden för 

ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio 
veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. 

9 kap. 27 § PBL Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 

Anmäls efter särskild 
begäran från JN 

Bedöms inte vara 
aktuellt för 
laglighetsprövning 

      
JS335 Beslut om bygglov, förhandsbesked och anmälan 

enligt 16 kap.7–8 §§, 10 kap. 22 § första stycket 
PBL 

9 kap. 3–14 §§,  
30–33§§ PBL 

Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS336 Besluta om rivningslov inom ramen för de 9 kap. 10 § PBL Byggnadsinspektör Anmäls i särskild  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Återrapportering Anmärkning 

föreskrifter som anges i 9 kap 34 § PBL. Bygglovshandläggare sammanställning 
      
JS337 Besluta om marklov inom ramen för föreskrifterna i 

9 kap 35 § PBL 
9 kap. 11–13 §§ PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS338 Besluta om bygglov för ärenden av säsongskaraktär 9 kap. 9 § PB Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS339 Besluta om tidsbegränsade bygglov 9 kap. 33 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS340 Besluta om bygglov för åtgärder som inte kräver lov 

om den som avser utföra åtgärden begär det. 
9 kap. 14 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS341 Besluta om villkorsbesked 9 kap. 19 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
 
 
JS342 

 
 
Besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker 
från detaljplan eller områdesbestämmelser, inom 
ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31 § 
respektive 9 kap. 35 § 

 
 
9 kap. 31 § och 35 § 
andra st. PBL 

 
 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 

 
 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS343 Besluta att ärende om lov eller förhandsbesked inte 

ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd 
har avgjorts eller planarbetet har avslutats, högst 2 
års anstånd 

9 kap. 28 § PBL Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS344 Besluta om bygglov, rivningslov eller marklov med 

villkor att beslut om att anta, ändra eller upphäva 
detaljplan eller områdesbestämmelse vinner laga 
kraft 

9 kap. 36 § PBL Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 

Anmäls i särskild 
sammanställning 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Återrapportering Anmärkning 

      
JS345
b 

Beslut om bygglov för nybyggnationer under 
500m², flerbostadshus med fem eller färre 
lägenheter, ärenden som inte påverkar 
landskapsbilden samt objekt lägre än 20 m 

9 kap. 9–14 §§, 30–
33 §§, 16 kap. 7–8 
§§, 10 kap. 22 § 
första stycket PBL 

Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
      
 Genomförande av bygg-, rivnings- och 

markåtgärder 
    

 
JS350 

 
a) Beslut att förelägga sökanden att inom viss 

tid komplettera ofullständig anmälan av 
anmälnings-pliktig åtgärd enligt PBF 6 kap 5 
§, med upplysningen att anmälan kan 
komma att avvisas eller avgöras i befintligt 
skick 

 
 
 
 

b) Besluta att förelägga byggherren att ge in de 
ytterligare handlingar som behövs för 
prövningen av frågan om startbesked om det 
enligt 10 kap 14 § PBL inte behövs något 
tekniskt samråd 

 
c) Beslut att avvisa anmälan om föreläggandet 

           inte följs   

 
6 kap. 10 § 1:a och 
2:a stycket PBF 
 
9 kap. 22 § och 10 
kap 22 § PBL 

 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 

 
Anmäls i särskild 
sammanställning 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmäls i särskild 
sammanställning 
 
 
 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS351 Besluta att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § 

inte behövs något tekniskt samråd 
10 kap. 22 § första 
stycket PBL 

Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS352 Beslut att anta kontrollplan samt beslut om att det 10 kap. 6–8, 18 § Byggnadsinspektör Anmäls i särskild  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Återrapportering Anmärkning 

för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan PBL Bygglovshandläggare sammanställning 
      
JS353 Besluta om kompletterande villkor för bygg- eller 

rivningsåtgärderna eller för kontrollen 
10 kap. 29 § PBL Byggnadsinspektör 

 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS354 Besluta att med startbesked godkänna att en åtgärd 

får påbörjas och att i startbeskedet: 
 

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

 
b) bestämma de villkor som behövs för att få 

påbörja åtgärden 
 

c) bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för 
utstakning som behövs 

 
 

d) bestämma de handlingar som ska lämnas 
inför beslut om slutbesked och ge de 
upplysningar om krav enligt annan 
lagstiftning som behövs 

10 kap. 23–24 §§ 
PBL 

Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS355 Besluta att utse ny kontrollansvarig om en 

kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag 
10 kap. 13 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS356 Anmärkning i anslutning till 

arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för 
nämndens tillsynsarbete som innefattar för 
byggherren bindande föreskrift 

10 kap. 27 § och 11 
kap 8 § PBL 

Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 

Anmäls efter särskild 
begäran från JN 

Bedöms inte vara 
aktuellt för 
laglighetsprövning 

      
JS357 Besluta om slutbesked respektive om interimistiskt 10 kap. 34–37 §§ Byggnadsinspektör Anmäls i särskild  
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slutbesked PBL Bygglovshandläggare sammanställning 
      
JS358 Besluta att byggnadsverk får tas i bruk utan att 

slutbesked lämnats 
10 kap 4 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
      
JS359 Besluta 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 

BBR 1:21 
BFS 2011:10 

Byggnadsinspektör 
 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS360 a) Besluta att färdigställandeskydd behövs 

b) Besluta att färdigställandeskydd inte behövs 
Lag om 
färdigställandeskydd 
(2014:227) 

Byggnadsinspektör 
 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
  

 
 
Äldre Plan- och bygglagen (1987:10) ÄPBL 

    

JS370 Besluta om anmärkning i anslutning till besiktning 
som innefattar för byggherren bindande föreskrifter 

9 kap. 9 § 2:a st 
ÄPBL 
(16 kap 7 §) 

Byggnadsinspektör 
 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS371 Utfärda slutbevis 9 kap. 10 § ÄPBL Byggnadsinspektör 

 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS372 Besluta om byte av kvalitetsansvarig när sådan 

åsidosatt sina skyldigheter 
9 kap. 15 § ÄPBL Byggnadsinspektör 

 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
      
JS373 Utfärda förbud att fortsätta byggnadsarbeten m.m. 

enligt 3 § och användningsförbud enligt 16 § 
10 kap. 3 och 16 §§ 
ÄPBL 

Byggnadsinspektör 
 

Anmäls i särskild 
sammanställning 
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JS374 Besluta om avgift i varje enskilt fall enligt taxa för 

kommunens verksamhet enligt plan- och bygglagen 
11 kap. 5 § ÄPBL Byggnadsinspektör 

 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
 Beslut enligt plan och byggförordningen (2011:338) mm    
JS380 Besluta om särskild besiktning av hissar och andra 

motordrivna fordon 
8 kap. 8 § och 5 kap. 
9 § PBF 

Byggnadsinspektör 
 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
      
JS381 Besluta om längre besiktningsintervall eller anstånd 

med besiktning av hissar enligt PBF 3 kap 18–19 §§ 
Boverkets före-
skrifter och allmänna 
råd 1994:25H1 med 
ändringar i BFS 
2012:11 

Byggnadsinspektör 
 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS382 Beslut om användningsförbud för hissar och andra 

motordrivna anordningar med tillämpning av 
bestämmelserna i PBF 3 kap 4–5 §§ 

Boverkets före-
skrifter och allmänna 
råd 1994:25H1 med 
ändringar i BFS 
2012:11 

Byggnadsinspektör 
 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS383 Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till 

byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga 
om funktionskontroll av ventilationssystem 

5 kap. 1–7 §§ och 8 
kap. 3 § PBF och 11 
kap. 19–20 §§ PBL 

Byggnadsinspektör 
 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS384 Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt 

inom ramen för föreskrifterna i 4 § (om det finns 
särskilda skäl) 

Boverkets 
författningssamling 
BFS 1991:36 ÖVR 
85 § 4 

Byggnadsinspektör 
 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS385 Besluta att utse annan funktionskontrollant 11 kap. 34 § PBL Byggnadsinspektör Anmäls i särskild 

sammanställning 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Återrapportering Anmärkning 

JS386 Beslut att medge mindre avvikelse från 
föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 
byggprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande 
och det inte finns någon avsevärd olägenhet från 
annan synpunkt 

Boverkets byggregler 
BFS 1993:57, BBR 
1:22 samt Boverkets 
föreskrifter om 
tillämpning av 
europeiska 
konstruktionsstandar
der (eurokoder) BFS 
2010:28, EKS 7, 2 § 

Byggnadsinspektör 
 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
 Tillsyn     
JS390 Beslut att lämna klagomål/anmälning utan åtgärd 

och att avskriva ärendet från vidare handläggning. 
 Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS391 Avge ingripandebesked 11 kap. 7 § PBL Byggnadsinspektör Anmäls i särskild 

sammanställning 
 

      
 
 
JS392 

 
 
Beslut att göra en anmälan till inskrivnings-
myndigheten för anteckning i fastighetsregistret om 
beslut om föreläggande enligt 11 kap 19, 20, 21, 22 
eller 23 §§ eller förbud enligt 33 § 

  
 
Byggnadsinspektör 

 
 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

 

Beslutet antecknas i 
fastighetsregistret 
liksom eventuellt 
löpande vite 

      
JS394 Besluta om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd 

har vidtagits utan lov 
11 kap. 17 § PBL Byggnadsinspektör Anmäls i särskild 

sammanställning 
 

      
JS395 Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid 

ge synpunkter på övervägt uppdrag åt sakkunnig att 
utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som 
ska betala kostnaderna för uppdraget 

11 kap. 18 § PBL Byggnadsinspektör 
Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 
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JS396 Besluta om föreläggande (utan vite) att inom en viss 

tid vidta en åtgärd 
11 kap. 19 § PBL Byggnadsinspektör 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS397 Besluta att förelägga den som äger fastigheten eller 

byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid 
(rättelseföreläggande) 

11 kap. 20 § PBL Byggnadsinspektör 
Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS400 Besluta om förbud mot användning av 

byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar för 
att ge slutbesked 

11 kap 33 § 2 st. PBL Byggnadsinspektör Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

JS401 Besluta att entlediga kontrollansvarig inom ramen 
för föreskrifterna i 10 kap 11 § och 11 kap 35 § PBL 
och, efter förslag av byggherren, besluta om en ny 
kontrollansvarig 

11 kap. 35 § PBL Byggnadsinspektör Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
 
 
JS402 

 
 
Besluta att utse funktionskontrollant om tidigare 
funktionskontrollant som avses i PBL 8 kap. 25 § 
åsidosatt sina skyldigheter. 

 
 
11 kap. 34 § PBL 

 
 
Byggnadsinspektör 

 
 
Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS403 Besluta att av polismyndigheten begära det biträde 

som behövs för tillträde enligt 11 kap 8 § PBL 
11 kap. 9 § PBL Byggnadsinspektör Anmäls i särskild 

sammanställning 
 

      
JS404 Beslut att ansöka om handräckning hos 

kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 kap 8 
§ eller när någon har underlåtit att utföra arbete eller 
vidta en åtgärd som har förelagts honom eller henne 
enligt 10 kap 19, 21eller 22 §§ PBL. 

11 kap. 39 § PBL Byggnadsinspektör 
Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
JS405 Beslut om att lämna anmälan om enkelt avhjälpta 8 kap. 2 § andra Byggnadsinspektör Anmäls i särskild  



 
 

28 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Återrapportering Anmärkning 

 
 

hinder utan åtgärd. Godkänna föreslagna åtgärder 
avseende enkelt avhjälpta hinder 

stycket PBL Plan- och 
bygglovshandläggare 

sammanställning 

      
JS406 Beslut om stämningsmannadelgivning enligt 

delgivningslagen 
Beslut om kungörelsedelgivning enligt 
delgivningslagen 

Delgivningslagen 
31–38 §§ och 47–50 
§§ 

Byggnadsinspektör 
Plan- och 
bygglovshandläggare 

Anmäls i särskild 
sammanställning 

 

      
      
      
      


