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Förkortningar m.m. 
Förkortningar på delegater        

Handl. Handläggare (Miljö- och hälsoskyddsinspektör, 
Livsmedelsinspektör och Kommunekolog) 

KSO Kommunstyrelsens ordförande 

VC Verksamhetschef 

FC Förvaltningschef 

Ordf. Ordförande 

Vice ordf. Vice ordförande  

 

Förkortningar på lagar, författningar och förordningar 
AF Avfallsförordningen (2011:927) 

AL Alkohollagen (2010:1622) 

DF Delgivningsförordningen (2010:1622) 

DL Delgivningslagen (2010:154) 

EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av 
den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för 
livs- medel 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  

F 2017/625   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att 
säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen 
mm. 

FAM  Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador  

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

FAOKL  Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

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

FFAB  Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter  

FL Förvaltningslagen (2017:900) 

FMH  Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd  

FMKB  Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar  
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FMSA  Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter  

FOS  Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m.  

FVV  Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.  

FFVOÄ Förordningen (2007:846) om fluorerande växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen 

KL Kommunallagen (2017:725) 

VL Lag (19865:206) om vite    

LTLP Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

LTNP Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

LSIH                         Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
(2006:1570)  

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

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)  

LIVSFS 2022:12 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten  

MB Miljöbalken (1998:808)  

MTF Miljötillsynsförordningen (2011:13)  

NFS 2017:5 Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5 om skydd mot mark- 
och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och 
spilloljor 

SNFS 1997:2 Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2 om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel  

OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

OL Ordningslagen (1993:1617)                

PBL Plan- och bygglagen (2010:900)                                  

SML Smittskyddslagen (2004:168) 

SSF Strålskyddsförordningen (2018:506)  

SSL Strålskyddslagen (2018:396)  

SSMFS Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (2012:5) 

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
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Delegering av beslutanderätt inom nämnd 

Vad innebär delegering? 
Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i 
en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten). Delegaten träder helt in i 
nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som nämndens beslut och kan överklagas genom 
laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan naturligtvis återkalla 
delegeringsuppdraget. 

Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att 
själv ta över ärendet och fatta beslut. Nämnden har redovisningsansvaret, men delegaten har 
det juridiska ansvaret (t.ex. tjänstefel eller skadestånd). 

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 (se nedan) som 
anger vilka ärendetyper som inte får delegeras. 

Vad kan delegeras? 
Nämndens delegeringsrätt - delegeringsförbud 

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, 

3. yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats, 

4. yttranden med anledning av att nämndens egna beslut överklagats, 

5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 

6. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, 

7. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras (bl.a. inom socialområdet). 

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. Någon klar 
gräns för vad som är delegerbart eller inte delegerbart finns inte. Man får se på hur ofta 
ärendena förekommer, kommunens storlek, budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens 
storlek och organisation. 

Förutom de generella undantagen från delegering ovan innehåller en del specialförfattningar, 
t.ex. socialtjänstlagen, också uttryckliga delegeringsförbud. 
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Delegering och ren verkställighet 

Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I delegerings-
ordning ska med andra ord 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 denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom 
förvaltningsbesvär. Men man kan inte endast gå 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. 

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. 
Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa 
eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Beslut av rent förberedande eller 
verkställande art kan inte överklagas (jmf 13 kap 2 § 2 p KL). Även om den enskilde inte kan 
överklaga beslutet genom laglighetsprövning – eller förvaltningsbesvär - finns andra vägar 
för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, nämligen genom 
rättslig prövning vid allmän domstol, anhållan om en JO-granskning eller påkallande av de 
kommunala revisorernas uppmärksamhet. 

Delegering av rätt att överklaga 

Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att 
begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är delegerbart. 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. 

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. 

Vem kan man delegera till? 
En nämnd kan enligt 6 kap 37 § KL lämna delegeringsuppdrag till: 

 ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden, 
 en ledamot eller ersättare i nämnden, 
 en anställd hos kommunen, 
 presidiet. 

 
Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till: 

 flera anställda i grupp, 
 till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering, 
 anställd i kommunalt företag. 
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Det bör också vara klart, genom delegeringsordningen eller på annat sätt, vem som går in i en 
delegats ställe vid delegatens frånvaro. 
 
Delegation till tjänsteman får vid förfall av denne, utövas av förordnad vikarie för denna.  
 
Delegation till chef får vid förfall av denne, utövas av ställföreträdande chef. 
 
Vid frånvaro av ordinarie verksamhetschef kan annan verksamhetschef inom förvaltningen 
ersätta ordinarie verksamhetschef som delegat. 
 
En chef inom förvaltningen har alltid samma beslutanderätt som sina underställda delegater 
men får inte ändra ett redan fattat beslut (med undantag för rättelse och ändring enligt 36-39 
§§ FL vid underställds frånvaro). 
 

Vidaredelegering 
Enligt 7 kap 6 § KL kan en nämnd om den uppdrar till en förvaltningschef inom den egna 
nämndens verksamhetsområde att fatta vissa beslut, även medge att förvaltningschefen i sin 
tur får överlåta sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. Detta kallas 
vidaredelegering. En förutsättning för detta är att nämnden i ett beslut tillåtit det. Beslut som 
fattats på grund av vidaredelegering ska anmälas till förvaltningschefen. Någon uttrycklig 
skyldighet för förvaltningschefen att anmäla dessa beslut till nämnden föreligger däremot 
inte, men nämnden kan sätta upp sådana krav som villkor för delegeringen  

Vidaredelegering kan endast ske i ett led. 

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. Det rör 
sig alltså här om ärenden som oundgängligen måste avgöras. 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. Denna typ av 
beslut anses som ett beslut av nämnden. 

 

Anmälan av delegeringsbeslut 
Nämnden ska enligt 6 kap 40 § KL besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd 
av delegering ska anmälas till den. Nämnden bestämmer själv hur och när anmälan ska ske. 
Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap KL.   

Syftet med anmälan är flera. Nämndernas informations- och kontrollbehov ska tillgodoses, 
dessutom kan det ha betydelse för beslutets laga kraftvinnande.  

Beslut som överklagas enligt 13 kap. kommunallagen (laglighetsprövning) vinner laga kraft 
tre veckor efter att det att justerat protokoll anslås på kommunens anslagstavla. Antingen kan 
delegaten skriva ett särskilt protokoll över beslutet som tillkännages på anslagstavlan eller så 
räknas klagotiden från den dag, då tillkännagivande skedde genom justering av protokollet 
från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes hos nämnden. 
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För beslut i ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild (förvaltningsbesvär) gäller 
dock andra bestämmelser och frister för klagotid och beslutens laga kraftvinnande. Dessa 
bestämmelser regleras i respektive speciallagstiftning och påverkas inte av tillkännagivande 
av justerat protokoll på kommunens anslagstavla. 

 

 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätten att besluta: 

 att bifalla eller avslå en ansökan, 
 att förena tillstånd, godkännande, dispens, undantag med villkor, 
 att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut eller tillstånd, godkännande, dispens, 

eller undantag enligt vad som anges i särskilda bestämmelser, 
 att meddela föreläggande eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden, 
 att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd, 
 att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i 

ansökningshandlingarna vid äventyr att bristen avhjälps på sökandes bekostnad eller 
ansökan avvisas, 

 att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet 
till behandling i sak, 

 att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om ansökan har återkallats eller 
frågan förfallit av annan anledning), 

 att besluta om rättelse eller omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de 
förutsättningar som anges i §36-§39 Förvaltningslagen (2017:900), 

 att avvisa överklagande av beslut som fattas av delegaten när överklagandet kommit 
in för sent enligt 45 § Förvaltningslagen (2017:900). 
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1. Allmänna ärenden 
Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

1.1 Brådskande ärenden 6 kap. 39 § KL Ordf. Vice ordf.  

1.2 Representation och uppvaktningar rö-
rande förtroendevalda 

 Ordf. Vice ordf.  

1.3 Ordförandes deltagande i kurser och 
konferenser 

 KSO   

1.4 Förtroendevaldas deltagande i kurser 
och konferenser 

 Ordf. Vice ordf.  

1.5 Utseende av personer som har rätt att 
kvittera ut rekommenderade postför-
sändelser och liknande 

 VC   

1.6 

 

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

6 § viteslagen VC   

2. Ärendehantering, yttrande m.m. 
Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

2.1 Prövning av enskilds begäran att få ut 
allmän handling 

2 kap. 14 § TF  
6 kap. 4 § OSL 

Handl   

2.2 Prövning av att överklagande skett i rätt 
tid 

45 § FL Handl 

 

  

2.3 Avvisning av överklagande som 
inkommit för sent 

45 § FL Handl 

 

  

2.4 Omprövning av beslut 37-39 § FL Handl   

2.5 

 

Yttranden, ansökningar och liknande till 
myndigheter m.fl. som inte är av 
principiell beskaffenhet eller av större 
vikt 

 VC   

2.6 Avskrivning av ärenden som inte är av 
principiell karaktär eller av större vikt 

 Handl   

2.7 Avskrivning av ärenden i övrigt  Ordf.   

2.8 Beslut gällande deltagande i 
överläggningar, samverkan eller 
samarbete med andra organisationer 
samt medlemskap i 
intresseorganisationer, föreningar, 
förbund och liknande sammanslutningar, 
som inte är av principiell karaktär eller 
av större vikt 

 VC   

2.9 Besluta att överklaga beslut och domar 
som innefattar ändring av delegatens 
beslut 

 

 VC   
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2.10 Svara på remisser gällande detaljplaner 
som inte är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt. 

 

 Handl  Om ärendet är 
svårbedömt gällande 
eventuell principiell 
beskaffenhet eller av 
annars större vikt lyfts 
ärendet till nämnden för 
information för att där 
bedömas.  

3. Ombud 
Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

3.1 Utse ombud att föra nämndens talan 
inför domstol och andra myndigheter 

6 kap. 15 § KL VC   

4. Upphandling 
Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

4.1 Antagande av anbud för Miljö- och 
hälsoskyddsnämndens räkning 
 
- upp till femtio (50) basbelopp 

  

 

FC 

 Löpande 
anskaffningsbeslut inom 
ramen för uppdrag och 
budget är att betrakta 
som ren verkställighet 
och kräver därför inget 
delegeringsbeslut 

5. Ekonomiska ärenden 
Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

5.1 Beslut att utse beslutsattestanter för 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

 FC   

5.2 Beslut rörande beloppsgränser för 
beslutsattestanter 

 FC   

5.3 Beslut om bokföringsmässig avskrivning 
av fordran, dock  

- upp till ett prisbasbelopp 

 VC   

5.4 Inhyrning, uthyrning och uppsägning av 
lokaler då 

 hyran uppgår till högst tio prisbas-
belopp per år och avtalstiden är 
under tre år 

 FC   

5.5 Beslut om förlikning i skadestånds-
ärenden upp till ett basbelopp 

 VC   

5.6 Ansöka om projektmedel och besluta om 
projekt där medfinansieringen 
understiger 250 tkr.  

 

 

 VC   
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6. Försäljning av lös egendom 
Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

6.1 Beslut om överlåtelse av sådan lös egen-
dom som inte längre behövs, dock 
 
 med ett beräknat försäljningsvärde 

upp till tre prisbasbelopp 
 
 
 
 
 

  

 

VC 

 Vid försäljning av lös 
egendom gäller 
”Riktlinjer för 
försäljning av kommunal 
lös egendom” (KS 2009-
02-25 § 48). 

7. Miljöbalken 
Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

7.1. Allmänna hänsynsregler m.m., 2 kap. MB 

7.1.1 Besluta i tillsynsärende gällande tillämp-
ning av de allmänna hänsynsreglerna  

2 kap. 2-9 §§, 
26 kap. MB 

Handl   

7.2. Miljöbedömningar och annat beslutsunderlag, 6 kap. MB 

7.2.1 Avge yttrande i fråga om planen eller 
programmet kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan 

6 kap. 6 § punkt  
2 MB  

 

Handl   

7.2.2 Inom ramen för ett avgränsningssamråd 
avge yttrande i fråga om hur 
omfattningen av och detaljeringsgraden i 
en miljökonsekvensbeskrivning ska 
avgränsas 

6 kap. 10 § MB Handl   

7.2.3 Avge yttrande till verksamhetsutövare i 
frågan om betydande miljöpåverkan och 
i fråga om 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 
och utformning 

6 kap. 24 § 
punkt 2 MB,  

 

Handl   

7.2.4 Inom ramen för ett avgränsningssamråd 
avge yttrande till verksamhetsutövare i 
fråga om verksamhetens eller åtgärdens 
lokalisering, omfattning och utformning 
etc. 

6 kap. 30 § MB  

 

Handl   

7.3. Skydd av områden, 7 kap. MB 

7.3.1 Besluta i ärenden om tillstånd, anmälan, 
undantag eller dispens enligt gällande 
skyddsföreskrifter för vattenskydds-
områden där nämnden har beslutanderätt 
eller där länsstyrelsen har överlåtit 
beslutanderätten till nämnden 

7 kap. 22 § MB  Handl   

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

7 kap. MB 

2 kap. 9 § MTF  

Handl   
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7.3.3 Besluta i ärenden om dispens från 
föreskrifter som kommunen meddelat 
för naturreservat, biotopskyddsområden 
och naturminnen 

7 kap. 7 §,         
7 kap. 10 §,       
7 kap. 11 § MB 

VC   

7.3.4 Avge yttranden gällande områdesskydd 
och naturvård 

7 kap. MB Handl   

7.4. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB 

7.4.1 Besluta om villkor av mindre betydelse 
som mark- och miljödomstol eller 
länsstyrelse i beslut om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet överlåtit åt 
tillsynsmyndighet att fastställa  

22 kap. 25 § 
MB 

VC   

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

19 kap. 5 och 22 
kap. 28 MB 

VC   

7.4.3 Besluta om att avsluta täkt 20 § c FMH Handl   

 

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

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

Handl   

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

26 § FMH och 1 
kap. 11 § MPF 

Handl   

7.4.6 Avge yttrande till mark- och 
miljödomstol eller länsstyrelsen i 
uppskjutna frågor i prövningsärenden av 
mindre betydelse 

9 kap. 6 § MB Handl   

7.4.7 Avge yttrande till länsstyrelsen i 
prövningsärende av mindre betydelse 
där mark- och miljödomstolen överlåtit 
till länsstyrelsen att besluta om villkor 

9 kap. 6 MB Handl   

7.4.8 Avge yttrande till länsstyrelsen vid 
remiss av länsstyrelsens yttrande till 
Miljöprövningsdelegationen i 
tillståndsärenden 

9 kap. 6 § MB Handl   

7.4.9 Besluta i ärenden angående enskilda 
avloppsanläggningar dimensionerade för 
högst 200 personer 

9 kap. 2 § MB 

13, 14 §§ FMH 

Handl   

7.4.10 Besluta i ärenden angående enskilda 
avloppsanläggningar dimensionerade för 
fler än 200 men högst 2000 personer 

9 kap. 2 § MB 

13, 14 §§ FMH 

VC   

7.4.11 Besluta i ärenden om övrigt 
avloppsvatten, t. ex vatten från 
avvattning, dagvatten, 
kylvattenspillvatten eller annan flytande 
orenlighet 

9 kap. 2 § MB 

13, 14 §§ FMH 

Handl   

7.4.12 Besluta i ärenden gällande 
luftvärmepump och 
värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten 

9 kap. 12 § MB 

17, 40 §§ FMH 

Handl   
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7.4.13 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 VC   

7.4.14 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 Handl   

7.4.15 Besluta i ärenden om anmälan om att 
driva eller arrangera viss verksamhet 
enligt 38 § FMH 

38 § FMH Handl   

 

 

 

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

39 § FMH Handl   

7.4.17 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 miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger  

Lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors 
hälsa och miljö  

Handl   

7.5. Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB 

7.5.1 Beslut i tillsynsärenden angående 
avhjälpande (inklusive utredning, 
efterbehandlingskrav) av 
föroreningsskada och miljöskada 

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

VC   

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

28 § FMH Handl   

7.6. Vattenverksamhet, 11 kap. MB 

7.6.1 Avge yttrande till länsstyrelse eller 
mark- och miljödomstol i ärende 
angående tillstånd eller anmälan om 
markavvattning eller vattenverksamhet 

11 kap. 9a-b och 
13 §§ MB, 21 § 
FVV 

Handl 

 

 

  

 

7.7. Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB 

7.7.1 Om det finns särskilda skäl medge 
undantag från bestämmelserna gällande 
spridning av gödsel. 

 

36 § föreskrifter 
om miljöhänsyn 
i jordbruket vad 
avser växtnäring 
SJVFS 2004:62) 

Handl   
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7.7.2 Besluta i tillsynsärenden som gäller 
jordbruk  

12 kap MB och 
förordningen 
om miljöhänsyn 
i jordbruket 
1998:915 

Handl   

7.7.3 Besluta avge yttrande i ärenden om 12 
kap. MB  

12 kap. MB Handl   

7.8. Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB 

7.8.1 Besluta i ärenden beträffande 
bekämpningsmedel 

Förordning 
2014:425 om 
bekämpnings-
medel 

Handl   

7.8.2 Besluta i ärenden om skydd mot mark- 
och vattenföroreningar vid hantering av 
brandfarliga vätskor 

NFS 2017:5 Handl   

7.8.3 Besluta i ärenden om anläggningar som 
innehåller ozonnedbrytande ämnen och 
fluorerande växthusgaser  

FFVOÄ Handl   

7.8.4 Besluta i ärenden angående kemiska 
produkter och biotekniska organismer i 
övrigt 

14 kap. MB Handl   

7.8.5 Besluta avge yttrande till 
Kemikalieinspektionen eller 
länsstyrelsen i tillståndsärenden och 
övriga ärenden där yttrande begärs 
avseende kemiska produkter eller 
biotekniska organismer 

14 kap. MB Handl   

7.9. Avfall och producentansvar, 15 kap. MB 

7.9.1 Besluta i ärenden om avfallshantering 
enligt MB och kommunens egna 
föreskrifter 

15 kap. MB Handl   

 

7.9.2 Avge yttrande till Länsstyrelsen i 
ärenden om tillstånd till yrkesmässig 
transport av avfall 

36 § avfalls-
förordningen 

Handl   

7.10. Tillsyn, 26 kap. MB 

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

26 kap 9 § MB Handl   

7.10.2 Besluta att ålägga tidigare ägare eller 
nyttjanderättshavare att lämna uppgift 
om ny ägares eller nyttjanderätts-
havares namn och adress 

26 kap 13 § MB Handl   

7.10.3 Besluta att förena föreläggande eller 
förbud med fast vite om högst 50 000 
kronor för respektive adressat i varje 
enskilt ärende samt begära utdömande 
av vite 

26 kap. 14 § 
MB 

VC   

7.10.4 Besluta att förena föreläggande eller 
förbud med löpande vite om högst       
10 000 kronor per överträdelse eller om 
10 000 kronor per månad som 
föreläggandet eller förbudet inte åtlyds. 

26 kap. 14 § 
MB 

VC   
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Beloppen gäller för respektive adressat i 
varje enskilt ärende. 

7.10.5 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 

Handl   

7.10.6 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 förbättrade 
åtgärder 

26 kap. 19 § 
tredje stycket 
MB 

Handl   

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

26 kap. 21 § 
MB 

Handl   

 

 

 

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

26 kap. 22 § 
MB 

Handl   

7.10.9 Besluta att föreskriva att undersökning 
av verksamhet och dess verkningar 
istället ska utföras av någon annan och 
att utse någon att göra sådan 
undersökning, om kostnaden inte 
överstiger 50 000 kronor  

26 kap. 22 § 
första stycket 
MB 

VC   

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

26 kap. 22 § 
andra stycket 
MB 

Handl   

7.10.11 Bestämma att beslut i tillsynsärende ska 
gälla omedelbart även om det överklagas 

26 kap. 26 § 
MB 

Handl   

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

7.11.1 Ompröva tillstånd, ändra eller upphäva 
villkor eller andra bestämmelser eller 
meddela nya sådana 

24 kap. 5 § MB VC   

7.11.2 Besluta att på ansökan av 
tillståndshavare upphäva eller ändra 
bestämmelser och villkor i ett 
tillståndsbeslut 

24 kap. 8 § MB VC   

 7.12. Avgifter, 27 kap. MB m fl 

7.12.1 Besluta att debitera avgift enligt 
kommunens taxa för prövning och 
tillsyn  

27 kap. 1 § MB 

Kommunens 
taxa 

Handl   

7.12.2 Beslut att sätta ner eller efterskänka 
avgift enligt kommunens taxa. 

 

Kommunens 
taxa 

Handl   
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 7.13. Tillträde m.m., 28 kap. MB  

7.13.1 Besluta att meddela förbud vid vite av 
högst 10 000 kronor att rubba eller skada 
mätapparat eller liknande utrustning som 
behöver sättas ut vid undersökningar 

28 kap.1 och 28 
kap. 7 §§ MB 

 

VC   

7.13.2 Besluta att begära hjälp av 
polismyndigheten för att få tillträde till 
fastighet, byggnader, andra anläggningar 
samt transportmedel för att 
myndighetens uppgifter ska kunna 
utföras 

28 kap. 1 och 28 
kap. 8 §§ MB 

 

Handl   

7.14. Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB 

7.14.1 Besluta om miljösanktionsavgifter 30 kap. 3 § MB VC   

 

 

8. Livsmedel 
Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

8.1. Åtgärder vid bristande efterlevnad  

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

22 § LML Handl   

8.1.2 Beslut att förena föreläggande och 
förbud med fast vite upp till 50 000 
kronor för respektive adressat i varje 
enskilt ärende 

23 § LML 

(Viteslagen 
1985:206) 

VC   

8.1.3 Beslut att förena föreläggande eller 
förbud med löpande vite om högst 
10 000 kronor per överträdelse eller om 
10 000 kronor per månad som 
föreläggande eller förbudet inte följs. 
Beloppen gäller för respektive adressat i 
varje enskilt ärende 

23 § LML 

(Viteslagen 
1985:206) 

VC   

8.1.4 Besluta att ta hand om en vara samt om 
förutsättningar för det föreligger, att låta 
förstöra varan på ägarens bekostnad, om 
varans inköpsvärde kan antas understiga 
10 000 kronor 

24 § LML 34 § 
LMF 

Handl   

8.1.5 Besluta att ta hand om en vara samt om 
förutsättningar för det föreligger, att låta 
förstöra varan på ägarens bekostnad, om 
varans inköpsvärde kan antas understiga 
100 000 kronor  

24 § LML, 34 § 
LMF 

VC   

8.1.6 Besluta om att på ägarens bekostnad låta 
förstöra omhändertagen vara, eller varor 
som omfattas av ett förbud enligt 

24 § tredje 
stycket LML, 34 
§ LMF 

VC   



Delegeringsordning   
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden  Sida 15  

 

 

föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6 
LML 

8.1.7 Beslut om rättelse på den felandes 
bekostnad 

 

26 § LML VC   

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

25 § LML VC   

8.1.9 Besluta om att begära hjälp av 
polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller verkställighet 
av beslut 

27 § LML Handl   

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

33 § LML Handl   

8.2. Registrering och fastställande  

8.2.1 Besluta om fastställande av 
provtagningspunkter, frekvens av 
normal respektive utvidgad kontroll av 
dricksvatten samt fastställande av 
faroanalys  

21 § LIVSFS 
2022:12 

Handl   

8.2.2 Besluta i ärenden om registrering av 
livsmedelsanläggning 

23 § LMF, 11-
11a §§ LIVSFS 
2005:20 

Handl   

8.3 Åtgärder från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner  

8.3.1 Besluta om att varor ska behandlas, att 
märkning ändras, eller att korrigerande 
information ska förmedlas till 
konsumenterna.  

F 2017/625  Art 
138 2 c 

Handl   

8.3.2 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 
1382 d 

Handl   

8.3.3 Besluta att aktören ska öka 
egenkontrollernas frekvens 

F 2017/625 Art 
138 2 e 

Handl   

8.3.4 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 

F 2017/625 Art 
138 2 g 

Handl   

8.3.5 Besluta att hela eller delar av den 
berörda aktörens företag, eller dess 
anläggningar, installationer eller andra 
lokaler, isoleras eller stängs under en 
lämplig tidsperiod, 

F 2017/625 Art 
138 2 h 

Handl   

8.3.6 Besluta att beordra att hela eller delar av 
den berörda aktörens verksamhet och, i 
förekommande fall, de webbplatser som 

F 2017/625 Art 
138 2 i 

Handl   
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aktören driver eller använder, läggs ner 
under en lämplig tidsperiod, 

8.3.7 Besluta om sanktionsavgift inom 
nämndens kontrollområde 

30 c LL och 39 
a –39 i LF 

Handl   

9. Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter 

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

9.1 Besluta om risk- och 
erfarenhetsklassificering av 
livsmedelsföretag samt om 
kontrollavgift  

4-6 § FAOKL, 
Kommunens 
taxa 

Handl   

9.2 Besluta om avgift för registrering  

 

11 § FAOKL, 
Kommunens 
taxa  

Handl   

9.3 Besluta att sätta ned eller efterskänka 
avgiften  

18 § FAOKL, 
Kommunens 
taxa  

Handl   

9.4 Besluta om avgift för uppföljande 
kontroll och utredning av klagomål som 
föranleds av bristande efterlevnad av 
regelverket 

8-9 § FAOKL, 
Kommunens 
taxa 

Handl   

9.5 Besluta om avgift för importkontroll  

 

 

Förordning 
2006:812 11-
12§ 

Handl   

10. Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

10.1 Anvisa lämplig plats för nedgrävning av 
självdött eller avlivat hästdjur som kan 
uppfattas som sällskapsdjur. 

23-27 §§ SJVFS 
2007:2 

Handl   

 

 

 

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

23 § LFAB  

(Viteslagen 
1985:206) 

Handl   

10.3 Beslut att förena föreläggande och 
förbud med (fast) vite upp till 50 000 kr 
för respektive adressat i varje enskilt 
ärende  

24 § LFAB  

(Viteslagen 
1985:206) 

VC   

10.4 Besluta att förena föreläggande eller 
förbud med löpande vite om högst       
10 000 kr per överträdelse eller med    
10 000 kr per månad som föreläggandet 
eller förbudet inte åtlyds. Beloppen 

24 § LFAB  

(Viteslagen 
1985:206) 

VC   
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gäller för respektive adressat i varje 
enskilt ärende. 

10.5 Besluta att ta hand om en vara samt – 
om förutsättningar för det föreligger – 
att låta förstöra varan på ägarens 
bekostnad, om varans värde kan antas 
understiga 10 000 kronor  

25 § LFAB  

 

Handl   

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

27 § LFAB  

 

Handl   

10.7 Besluta om sanktionsavgift ska betalas 
av den som påbörjar en verksamhet som 
är registerpliktig utan att någon anmälan 
om registrering har gjorts, eller brister 
när det gäller att uppfylla krav på 
journalföring eller annan 
dokumentation. 

30a § LFAB Handl   

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

33 § LFAB  

 

Handl   

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

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

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

3-6 §§ FAOKF  

Kommunens 
taxa  

Handl   

11.2 Besluta om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften  

11 § FAOKF, 
Kommunens 
taxa  

Handl   

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

12 § FAOKF Handl   

 

 

12. Strålskyddslagen 

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

12.1 Begära upplysning eller handlingar som 
behövs för tillsynen  

8 kap 4 § SSL  Handl   

12.2 Meddela föreläggande eller förbud 8 kap 6 § SSL Handl   

12.3 Besluta att förena föreläggande eller 
förbud med vite om högst 50 000 kronor 
för varje adressat i varje enskilt ärende 

8 kap 7 § SSL VC   

12.4 Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende 
enligt strålskyddslagstiftningen 

8 kap 14 § SSF, 
Kommunens 
taxa 

Handl   
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13. Smittskyddslagen 

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

13.1 Besluta om erforderliga 
smittskyddsåtgärder  

9 § SML Handl   

13.2 Meddela föreläggande och förbud som 
behövs i enskilda fall för att hindra 
spridning av samhällsfarlig sjukdom  

33 § SML Handl   

13.3 Besluta om förstöring av gång- och 
sängkläder, husgeråd, möbler och andra 
föremål av personlig natur samt låta 
avliva sällskapsdjur, om det är 
nödvändigt för att hindra smittspridning 
av samhällsfarlig sjukdom  

34 § SML Handl   

13.4 Begära polishandräckning  62 § SML Handl   

14. Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors 
hälsa 

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

14.1 Besluta om att åtgärder till skydd för 
människors hälsa vidtas i fråga om 
transportmedel, bagage och  
annat gods samt djur 

4 § LSIH Handl   

14.2 Besluta om åtgärder för att i hamnen 
utrota insekter, råttor och andra djur som 
vanligen är bärare av smittämnen  

22 § LSIH Handl   

14.3 Besluta om saneringsintyg och andra 
åtgärder för att på fartyg utrota djur som 
avses i 22 § 

23 § LSIH Handl   

 

15. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter  

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

15.1 Besluta om avgift för tillsyn  8 kap 2 § LTLP 

Taxa enligt lag 
om tobak och 
liknande 
produkter 

Handl   

15.2 Beslut att bevilja försäljningstillstånd 
efter ansökan från konkursbo 

5 kap 9 § LTLP Handl   

15.3 Besluta om föreläggande och förbud  7 kap 9 §, 12 §, 
13 § LTLP 

Handl   

15.4 Besluta att förena förelägganden eller 
förbud med vite om högst 50 000 kronor 
för respektive adressat i varje enskilt 
ärende  

7 kap 9 § 15 § 
LTLP 

VC   

15.5 Beslut att förena föreläggande eller 
förbud med löpande vite om högst 
10 000 kronor per överträdelse eller om 
10 000 kronor per månad som 

7 kap 9 § 15 § 
LTLP 

VC   
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föreläggande eller förbudet inte följs. 
Beloppen gäller för respektive adressat i 
varje enskilt ärende 

15.6 Beslut om återkallelse  7 kap 10 § 
punkt 1 LTLP 

Handl   

15.7 Beslut att meddela varning 7 kap 11 §, 13 § 
LTLP  

Handl   

15.8 Besluta om att begära hjälp av 
polismyndigheten 

7 kap 19 § 
LTLP 

Handl   

15.9 Begära upplysning eller handlingar som 
behövs för tillsynen 

7 kap 17 § 
LTLP 

Handl   

16. Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

16.1 Begära upplysning eller handlingar som 
behövs för kontrollen  

21 § LHRL Handl   

16.2 Besluta om avgift för kontroll av den som 
bedriver detaljhandel  

23 § LHRL Handl   

17. Övrigt  

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

17.1 Avge yttrande till byggnadsnämnden i 
ärende angående, förhandsbesked, 
bygglov, rivningslov och marklov 

 Handl   

17.2 Avge yttrande till byggnadsnämnden 
och lantmäterimyndigheten i ärende 
angående avstyckning och planutredning  

 Handl   

17.3 Avge yttrande till polismyndigheten i 
ärenden rörande tillstånd till hotell- och 
pensionatsrörelse 

 Handl   

17.4 Framställning till polismyndighet 
rörande beslut om flyttning av fordon i 
visst fall 

Lag om 
(1982:129) 
flyttning av 
fordon i vissa 
fall 

Handl   

17.5 Avge yttrande till den nämnd inom 
kommunen som handhar alkoholärenden 

Alkohollagen 
(2010:1622) 

Handl   

17.6 Yttrande angående flyttning av gravsatt 
stoft 

Begravnings-
lagen 
(1190:1144) 

Handl   

17.7 Avge yttrande i ärenden om 
auktorisation av bilskrotare 

 Handl   

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

 Handl   

17.9 Avge yttrande till länsstyrelse i ärende 
om tillstånd för att inrätta hem för vård 

 Handl   
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och boende som drivs av en enskild eller 
sammanslutning 

 

 

17.10 Avge yttrande till polismyndigheten i 
ärende om allmänna sammankomster, 
offentliga tillställningar, bullrande 
verksamheter eller liknande 
verksamheter 

 Handl   

18. Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

18.1 Besluta om föreläggande, förbud och 
varning 

28 -29 § LTNP Handl   

18.2 Besluta att förena förelägganden eller 
förbud med vite om högst 50 000 kronor 
i varje enskilt ärende 

31 § LTNP VC   

18.3 Beslut att förena föreläggande eller 
förbud med löpande vite om högst 
10 000 kronor per överträdelse eller om 
10 000 kronor per månad som 
föreläggande eller förbudet inte följs. 
Beloppen gäller i varje enskilt ärende 

31 § LTNP  VC   

18.4 Begära upplysning eller handlingar som 
behövs för tillsynen 

32 § LTNP Handl   

18.5 Besluta om att begära hjälp av 
polismyndigheten 

34 § LTNP Handl   

18.6 Besluta om avgift för tillsyn 40 § LTNP Handl   

 


