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6. Bygg- och miljötillsynsnämndens delegationsordning (BMN 
2020.045)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att: 
1. fastställer delegationsordning enligt bilaga.

2. ge ordförande i uppdrag att fastställa delegationsordning enligt bilaga 2 när/om Riksdagen 
antar lagförslaget.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse - bygg- och miljötillsynsnämndens delegationsordning
 Bilaga 1 - Förslag delegationsordning BMN
 Bilaga 2 - Förslag delegationsordning BMN för ärenden enligt lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020
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Tjänsteskrivelse

Bygg- och miljötillsynsnämndens 
delegationsordning

Förslag till beslut
1.Bygg- och miljötillsynsnämnden fastställer delegationsordning enligt bilaga.

2. Bygg- och miljötillsynsnämnden ger ordförande i uppdrag att fastställa 
delegationsordning enligt bilaga 2 när/om Riksdagen antar lagförslaget. 

Ärendet i korthet

Nämnden behöver uppdatera sin delegationsordning för att det saknas delegation 
inom ny lagstiftning inom livsmedelsområdet. I samband med detta så ändras också 
mallen för delegationsordningen för att följa kommunstyrelsens nya 
delegationsordning. Bakgrunden till ny mall är att kommunens revisorer inlämnade 
en revisionsrapport 2018 som granskade kommunens delegationshantering. I 
rapporten framkom synpunkter på hur nämndernas delegationsordningar var 
utformade. Delegationsordningarna bedömdes vara långa och inte helt tydliga. Av den 
anledningen har verkställighet tagits bort i det nya förslaget på delegationsordning. 
Detta följer också den mall som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har för 
delegationsordningar. I förslaget föreslås avdelningschef miljö få fatta beslut om vite 
upp till 50 000 kr istället för tidigare upp till ett halvt prisbasbelopp. Detta för att 
många åtgärder som vi förelägger om har en mycket högre kostnad än ett halvt 
prisbasbelopp. Åtgärden föreslås för att snabbare kunna få effekt på allvarliga 
avvikelser kopplat till miljö och hälsa. 

Bilaga 2 handlar om delegation av ärenden enligt lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen med anledning av Covid-19. 

Vilken nämnd ansvarar för tillsynen enligt den nya lagen?
Enligt lagförslagets 4 § ansvarar den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och 
hälsoskyddsområdet för tillsyn över att den nya lagen och anslutande föreskrifter 
följs. Detta får förstås som att det som avses är den nämnd som fullgör kommunens 
uppgifter enligt miljöbalken.
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När kan beslut om delegering av ärenden enligt den nya lagen 
fattas?
SKR har tagit fram information kring hur en delegationsordning kan se ut och 
informationen har upprättas med utgångspunkt i lagrådsremissen1 avseende den nya 
lagen. Remissen lämnades utan erinran av Lagrådet2 den 28 maj 2020. 

SKR gör bedömningen att beslut om delegering inte kan fattas av den ansvariga 
nämnden förrän lagförslaget har antagits av Riksdagen. I dagsläget är det inte klart 
när detta kommer att ske. Därför föreslås ordföranden få i uppdrag att fastställa 
delegationsordningen så snart Riskdagen har antagit förslaget. 

Handlingar

Björn Stafbom Sandra Wargclou
Samhällsbyggnadschef Miljöchef

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

1 https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2020/05/Lagr%C3%A5dsremiss-En-ny-lag-
om-tillf%C3%A4lliga-smittskydds%C3%A5tg%C3%A4rder-p%C3%A5-
serveringsst%C3%A4llen.pdf
2 https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2020/05/En-ny-lag-om-tillf%C3%A4lliga-
smittskydds%C3%A5tg%C3%A4rder-p%C3%A5-serveringsst%C3%A4llen.pdf

https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2020/05/Lagr%C3%A5dsremiss-En-ny-lag-om-tillf%C3%A4lliga-smittskydds%C3%A5tg%C3%A4rder-p%C3%A5-serveringsst%C3%A4llen.pdf
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2020/05/Lagr%C3%A5dsremiss-En-ny-lag-om-tillf%C3%A4lliga-smittskydds%C3%A5tg%C3%A4rder-p%C3%A5-serveringsst%C3%A4llen.pdf
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2020/05/Lagr%C3%A5dsremiss-En-ny-lag-om-tillf%C3%A4lliga-smittskydds%C3%A5tg%C3%A4rder-p%C3%A5-serveringsst%C3%A4llen.pdf
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2020/05/En-ny-lag-om-tillf%C3%A4lliga-smittskydds%C3%A5tg%C3%A4rder-p%C3%A5-serveringsst%C3%A4llen.pdf
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2020/05/En-ny-lag-om-tillf%C3%A4lliga-smittskydds%C3%A5tg%C3%A4rder-p%C3%A5-serveringsst%C3%A4llen.pdf
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BILAGA 1

VALLENTUNA KOMMUN

Bygg- och miljötillsynsnämndens 
delegationsordning
Fastställd av bygg- och miljötillsynsnämnden xxxx-xx-xx, §xx

Allmänna bestämmelser
Nämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen (2017:725), KL och nämndens reglemente, som 
beslutats av kommunfullmäktige.

Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde finns i 6 kap 37-41 §§ och 
7 kap 5-8§§ KL. En nämnd kan uppdra åt ett utskott, åt en ledamot, ersättare eller åt en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndes vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden 6 kap. 37§ KL.  

Med de förbehåll som anges i 6 kap 38§ KL delegerar nämnden inom ramen för nämndens 
verksamhetsområde beslutanderätten i denna delegationsordning angivna ärenden. Detta innebär att 
följande ärenden inte får delegeras:

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, 

strategiska ärenden eller annars av större vikt, och
4. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Ärenden som delegerats av bygg- och miljötillsynsnämnden ska anmälas till nämnden vid fösta 
möjliga sammanträde efter att delegationsbeslutet är fattat.

Enbart förvaltningschef har rätt att vidaredelegera beslut, 7 kap. 6§ KL. Förvaltningschefs beslut om 
vidaredelegation är ett delegationsbeslut i sig och ska anmälas till nämnd. Förvaltningschef kan inte 
vidaredelegera sin beslutanderätt om vidaredelegation. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation 
från förvaltningschef ska anmälas till förvaltningschef. 

I anmälan av delegationsbeslut ska framgå:
 Vem som fattat beslutet
 När beslutet fattats
 Vilket beslut som fattats
 Vad beslutet avser

Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett ett beslut av nämnden. Beslutet kan inte 
återkallas eller omprövas av nämnden, men överklagas på samma sätt som nämndens beslut.
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Bestämmelser om ersättare
Vid förfall för nämndens ordförande får beslut fattas av nämndens vice ordförande.

Vid förfall för tjänsteman får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av tjänstemannens ansvariga 
avdelningschef.

Vid förfall för förvaltningschefen får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av nämndens 
ordförande.
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– Utanför område med detaljplan..................................................................................................... 19
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NR. ÄRENDE DELEGAT ERSÄTTARE
1.0

Allmänna juridisk bestämmelser
1.1 Beslut i ärenden som är så brådskande att 

nämndens beslut inte kan avvaktas. 6 kap. 39 
§ KL

Ordförande

1.2 Föra kommunens talan inför domstol och 
andra myndigheter samt vid andra 
förrättningar, med rätt att genom fullmakt 
sätta annan i sitt ställe.

Kommundirektör

1.3 Rätt att till domstol eller annan myndighet 
begära anstånd samt överklaga beslut i 
brådskande fall.

Handläggare i 
ärendet

Avdelningschef

1.4 Avslå begäran att få ta del av handlingar enligt 
tryckfrihetsförordningen 
(offentlighetsprincipen). 
Offentlighets- och sekretesslagen(2009:400) 

Avdelningschef

1.6 Godkännande av personuppgiftsbiträdesavtal Chef som är 
ansvarig för 
tillhörande 
affärsavtal

1.7 Beslut om att avge yttrande till rättsinstans 
med anledning av överklagande av delegats 
beslut

a. Nämndens beslut Nämnden

b. beslut fattade med stöd av 
tjänstemannadelegation

Handläggare i 
ärendet 

Avdelningschef

1.8 Beslut om att överklaga 
överklagningsmyndighetens beslut samt att i 
förekommande fall i samband härmed ansöka 
om inhibition

a. Nämndbeslut Nämnden

b. beslut fattade med stöd av 
tjänstemannadelegation

Avdelningschef
Handläggare i 
ärendet

1.9 Underskrift av delgivningskvitto Koordinator/ 
registrator/ 
administratör

Handläggare

1.10 Beslut, undertecknande och beslut att säga 
upp avtal samt beslut att förlänga avtal Gäller 
avtal som inte faller inom ramen för 
upphandling och uppgår till ett värde av 
100 000 eller mer.

Avdelningschef Kommundirektör/
Förvaltningschef

1.11 Beslut om att häva avtal Förvaltningschef
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Gäller avtal som inte faller inom ramen för 
upphandling

1.12 Utse dataskyddsombud Kommundirektör

Bestämmelser med stöd av förvaltningslagen (2017:900)
Om en annan lag eller förordning innehåller en bestämmelse som motsäger vad som 
står i FL ska den bestämmelsen tillämpas istället.

1.13 Beslut att förelägga den enskilde att avhjälpa 
en brist i en framställning, om bristen medför 
att framställningen inte kan läggas till grund 
för en prövning i sak
20 § 2 st.

Handläggaren i 
ärendet

Avdelningschef

1.14 Beslut att avvisa en framställning som är så 
ofullständig eller oklar att den inte kan tas upp 
till prövning
20 § 2 st.

Handläggaren i 
ärendet

Avdelningschef

1.15 Beslut att avslå en framställning om att avgöra 
ett ärende
12 § 1 st.

Handläggaren i 
ärendet

Avdelningschef

1.16 Beslut att ett ombud eller biträde som är 
olämpligt för sitt uppdrag inte längre får 
medverka i ärendet
14 § 2 st.

Handläggaren i 
ärendet

Avdelningschef

1.17 Beslut enligt 15 § 2 st. att förelägga part eller 
ombud att styrka ombudets behörighet genom 
en fullmakt med det innehåll som framgår av 
15 § 1 st. 

Handläggaren i 
ärendet

Avdelningschef

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

Handläggaren i 
ärendet

Avdelningschef

1.19 Beslut att avvisa överklagande av beslut som 
kommit in för sent enligt vad som anges i 45 § 
1 st. andra meningen

Koordinator/ 
registrator/ 
administratör

Handläggare

1.20 Beslut att lämna klagomål/anmälning utan 
åtgärd

Handläggare

YTTRANDEN
1.21 Beslut om att inte besvara enkla ärenden, 

yttranden eller remissvar som är av mindre 
intresse för nämnden

Avdelningschef Förvaltningschef

1.22 Besvara särskilda skrivelser och frågor från 
enskilda ställda till nämnden

Handläggare

1.23 Besvara remisser adresserade till nämnden i 
granskningsskedet för detaljplaner.

Avdelningschef
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2.0 Ekonomi
2.1 Beslut om besluts- och behörighetsattestanter 

och ersättare till dessa
Avdelningschef

2.4 Avskrivning av fordran: 
– under 0,5 prisbasbelopp

– under 2 basbelopp 

– mellan 2 basbelopp och 0,5 mnkr

– Över 0,5 mnkr:

Avdelningschef

Ekonomichef/ 
Förvaltningschef
Nämnden

Kommunfullmäktig
e

3.0 Upphandling
3.1 Fullmakt extern upphandling – ge i uppdrag till 

extern upphandlingsmyndighet att upphandla 
på kommunens vägnar

Upphandlingschef Upphandlare

3.2 Samordnad upphandling för fler kommuner, 
upphandlingsbeslut, upphandlingsbeställning 
till upphandlingsenheten, godkännande av 
upphandlingsdokument, tilldelningsbeslut och 
avtal samt förlängning av avtal

Upphandlingschef Upphandlare

3.3 Upphandlingsdokument över tröskelvärdet Nämnden

3.4 Upphandlingsdokument upp till tröskelvärdet Förvaltningschef Ekonomichef
3.5 Upphandlingsdokument upp till 28 % av 

tröskelvärdet för varor och tjänster.
För byggentreprenader gäller också 28 % av 
tröskelvärdet för varor och tjänster, d.v.s. 
samma beloppsgräns. Se intranätet för 
aktuella belopp.

Avdelningschef

3.6 Tilldelningsbeslut Upphandlare
3.7 Tilldelningsbeslut och Beställningsavtal 

gällande beställningsförfrågan vid förnyad 
konkurrensutsättning av kommunens ramavtal

Avdelningschef/En
hetschef/Projektch
ef

3.8 Besluta om att avbryta upphandling Upphandlingschef 
3.9 Besluta om att häva avtal Avdelningschef
3.10 Direktupphandling över 28 % av tröskelvärdet 

– av synnerliga skäl
Ordförande

5.0 Personal
ARBETSMILJÖANSVAR – Se rutiner

5.1 Fördela arbetsmiljöuppgifter till 
förvaltningschef

Nämndordförande

5.2 Förändringar av organisationen inom 
förvaltningen

Förvaltningschef
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5.3 Godkännande av ansökan om utlandsresa i 
tjänsten mellan 1/3 prisbasbelopp och 2 
prisbasbelopp för arbetstagare och 
förtroendevalda

Kommundirektör

6.0 Förmåner förtroendevalda
6.1 Förtroendevaldas deltagande i kurser och 

konferenser 

- upp till ett basbelopp Ordförande

7.0 Arkiv
7.1 Mindre ändring i informationsredovisningen Kommunarkivarie

7.2 Besluta om utlåning av handlingar från 
nämndens arkiv

Arkivredogörare Arkivansvarig

8.0 Övrigt
8.1 Avge yttrande i ärenden gällande radonbidrag Handläggare

8.2 Tillstyrka/meddela dispens från 
strandskyddsbestämmelser

Handläggare

8.3 Besluta att begära upplysningar i handlingar 
som behövs för sådan tillsyn enligt 
strålskyddslagen som nämnden ansvarar för

Handläggare

8.4 Besluta i ärenden om solarier inom nämndens 
ansvarsområde

- med anledning av anmälan av 
verksamhet i vilken solarium upplåts 
till allmänheten

- i övrigt

Handläggare

8.5 Beslut att ta ut avgift för tillsynsärende enligt 
strålskyddslagstiftningen

Handläggare

8.6 Vid misstanke om att ett sällskapsdjur som 
innehas av privatperson eller objekt som bär 
på allvarlig smittsam sjukdom som kan 
överföras till människor besluta att omedelbart 
vidta åtgärder för att undanröja smittspridning 
samt att beslut att förstöra föremål av 
personlig natur samt låta avliva sällskapsdjur.

Avdelningschef 
miljö
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M MILJÖBALKENS OMRÅDE

M1 Allmänna hänsynsregler m.m. 
M1.1 Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen 

av de allmänna hänsynsreglerna
Handläggare

M2 Miljökonsekvensbeskrivning och 
annat beslutsunderlag

M2.1 Avge yttrande till verksamhetsutövare inför 
eller i samrådsskedet om 
miljökonsekvensbeskrivning

Handläggare

M2.2 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en 
verksamhet eller åtgärd som kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan

Handläggare

M2.3 Avge yttrande till verksamhetsutövare inför 
eller i samrådsskedet om 
miljökonsekvensbeskrivning

Handläggare

M3 Skydd av områden
M3.1 Besluta i ärenden om tillstånd enligt 

föreskrifter i vattenskyddsföreskrifter som 
kommunen har meddelat eller om dispens från 
sådana vattenskyddsföreskrifter, om det finns 
särskilda skäl för det

Handläggare

M3.2 Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) 
från vattenskyddsföreskrifter som 
länsstyrelsen har meddelat i den mån 
länsstyrelsen överlåtit sådan beslutanderätt på 
nämnden

Handläggare

M3.3 Besluta i tillsynsärende gällande områden eller 
djur- eller växtart över vilka kommunen har 
tillsyn enligt 7 kap. miljöbalken

Handläggare

M4 Miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd
Tillstånd/Dispensbeslut

M4.1 Besluta i ärenden om 
tillstånd/anmälan/ändring av 
avloppsanordningar 

Handläggare

Tillstånd/anmälan/dispens enligt lokala 
föreskrifter

M4.2 Besluta i ärenden om 
tillstånd/anmälan/dispens i enlighet med 
kommunens lokala föreskrifter med skydd för 
människors hälsa och miljön

Handläggare
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M4.3 Handlägga anmälan enligt 38§ i förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Handläggare

M4.4 Handlägga anmälan om miljöfarlig 
verksamhet som i bilagan till förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
har beteckningen C

Handläggare

Tillsynsärenden

M4.5 Besluta i andra tillsynsärende angående 
hälsoskydd

Handläggare

M4.6 Besluta i tillsynsärenden angående 
avloppsanordningar dimensionerade för högst 
200 personekvivalenter

Handläggare

M4.7 Besluta i tillsynsärenden angående miljöfarlig 
verksamhet i övrig

Handläggare

M4.8 Meddela föreläggande eller förbud i 
tillsynsärenden om rökfria miljöer för att 
tobakslagen eller föreskrifter ska följas

Handläggare

Yttranden mm.
M4.9 Avge yttrande till miljödomstol eller 

länsstyrelse i den s.k. 
kompletteringsremissen vid prövning av 
ansökan om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet 

Handläggare

M4.10 Avge yttrande till länsstyrelse i 
anmälningsärende ang. s.k. minde ändring av 
tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet 

Handläggare

M4.11 Avge yttrande till polismyndighet Handläggare

M4.12 Avge yttrande till nämnd till länsstyrelsen i 
ärenden rörande tillstånd att inrätta hem för 
vård eller boende som drivs av enskild eller 
sammanslutning.

Handläggare

M5 Förorenade områden
Tillstånd/anmälan

M5.1 Besluta i anmälningsärende om 
avhjälpandeåtgärd med anledning av 
föroreningsskada, när åtgärden kan medföra 
risk för spridning eller exponering av 
föroreningarna

Handläggare

Tillsynsärenden

M5.2 Besluta i tillsynsärende angående 
avhjälpande av föroreningsskada

Handläggare
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M5.3 Besluta i tillsynsärende angående 
avhjälpande av allvarlig miljöskada

Handläggare

M6 Vattenverksamhet
M6.1 Avge yttranden till miljödomstol i ärenden 

angående tillstånd till vattenverksamhet
Handläggare

M6.2 Avge yttranden till länsstyrelsen i ärenden 
angående tillstånd till markavvattning

Handläggare

M6.3 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden 
angående anmälan om vattenverksamhet

Handläggare

M7 Täkter, jordbruksmark m.m.
Tillsyn/yttranden

M7.1 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om 
dispens för djurhållning och gödselhantering

Handläggare

M7.2 Avge yttrande till länsstyrelsen eller 
skogsvårdsstyrelsen i ärende angående 
anmälan för samråd för verksamhet/åtgärd 
som väsentlig kan komma att ändra eller 
skada naturmiljön

Handläggare

M8 Kemiska produkter och biotekniska 
organismer 
Tillstånd/anmälan/dispens

M8.1 Besluta i ärenden om tillstånd/anmälan om 
spridning av kemiska bekämpningsmedel

Handläggare

M8.2 Besluta i ärende anmälan om åtgärd för att 
avlägsna PCB-produkter i byggnader och 
utrustning.

Handläggare

Tillsynsärenden

M8.3 Besluta i tillsynsärende om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel

Handläggare

M8.4 Besluta i tillsynsärende om skydd mot mark 
och vattenförorening vid lagring av 
brandfarliga vätskor

Handläggare

M8.5 Besluta i tillsynsärenden om anläggningar 
som innehåller köldmedier så som HCFC m.fl.

Handläggare

M8.6 Besluta i tillsynsärenden angående kemiska 
produkter och biotekniska organismer i övrigt

Handläggare

M8.7 Besluta i tillsynsärenden angående varor Handläggare

M8.8 Avge yttrande till kemikalieinspektionen i 
tillståndsärenden/dispensärenden och övriga 
ärenden där yttrande begärs avseende 
kemiska produkter eller biotekniska 
organismer.

Handläggare
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M8.9 Besluta i ärenden om inventering, hantering 
avseende PCB-produkter i byggnader och 
utrustning. 

Handläggare

M9 Avfall och producentansvar
Tillstånd/anmälan/dispens

M9.1 Besluta i ärenden om dispens/tillstånd i att 
själv återvinna eller bortskaffa avfall

Handläggare

M9.2 Besluta i ärende om dispens/tillstånd för 
kompostering i grupp- och 
flerbostadsbebyggelse, förskolor, skolor etc. 

M9.3 Besluta i ärenden vid anmälan om 
kompostering eller annan återvinning/ annat 
bortskaffande om annat avfall än 
trädgårdsavfall. 

Handläggare

Besluta i undantag/dispens enligt kommunen 
lokala avfallsföreskrifter

Handläggare

Tillsynsärenden

M9.4 Besluta i tillsynsärenden avseende
- Brännbart avfall
- Blandning av avfall/farligt avfall
- Elektriska och elektroniska produkter 

och varor
- Spillolja
- Transport av hushållsavfall som är 

farlig avfall
- Tillstånds- och anmälningsplikt för 

transport och insamling av 
avfall/farligt avfall

- Transportdokument
- Införsel och utförsel av avfall

Handläggare

M9.5 Begära uppgifter av den som i yrkesmässig 
verksamhet ger upphov till eller omhändertar 
annat avfall än hushållsavfall och meddela 
föreläggande om sådan uppgiftsskyldighet

Handläggare

M9.6 Besluta i tillsynsärende om tillfälliga åtgärder 
som är nödvändiga för att förhindra eller 
förebygga skador på människors hälsa eller 
miljön till följd av särskilda omständigheter 
vid hantering av avfall.

Handläggare

M9.7 Förelägga den som är ansvarig för 
nedskräpning att iordningsställa platsen samt 
vidta erforderliga förebyggande åtgärder

Handläggare

Yttranden
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M9.8 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om 
tillstånd till yrkesmässig transport avfall

Handläggare

M10 Tillsyn
M10.1 Besluta om förelägganden eller förbud utan 

vite i ärenden som nämnden ansvarar för
Handläggare

M10.2 Besluta att förena föreläggande eller förbud 
med (fast) vite om högst 50 000 för 
respektive adressat i varje enskilt ärende

Avdelningschef 
miljö

M10.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud 
med löpande vite om högst 5000 kr per 
överträdelse eller om 10 000 kr per månad 
som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds

Avdelningschef 
miljö

Vitesförelägganden som beslutats på 
delegation ska särskilt redovisas för nämnden

M10.4 Besluta att ålägga tidigare ägare eller 
nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny 
ägares eller nyttjanderättshavares namn och 
adress

Handläggare

M10.5 Besluta att förelägga den som bedriver 
verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de 
uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen

Handläggare

M10.6 Besluta att sända föreläggande eller förbud, 
som meddelats mot någon i egenskap av 
ägare till fastighet mm. till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
inskrivningsregistret.

Handläggare

M10.7 Förordna om att ett beslut ska gälla 
omedelbart även om det överklagas

Handläggare

M10.8 Besluta att begära att den som bedriver 
verksamhet som kan befaras medföra 
olägenhet för människors hälsa eller påverka 
miljön ska lämna förlag till kontrollprogram 
eller förbättrande åtgärder

Handläggare

M10.9 Besluta att begära att den som bedriver en 
verksamhet eller vidtar en åtgärd eller som 
upplåter byggnad för bostäder eller annat 
ändamål att utföra sådana undersökningar 
som behövs för tillsynen

Handläggare

M10.10 Besluta att föreskriva att undersökning av 
verksamhet och dess verkningar istället ska 
utföras av någon annan och utse någon att 
göra sådan undersökning om kostnaden för 
undersökning inte överstiger 50 000 kr.

Avdelningschef 
miljö

M10.11 Besluta att förena beslut om undersökning 
med förbud att överlåta berörd fastighet eller 

Avdelningschef 
miljö
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egendom till dess att undersökningen är 
slutförd.

M10.12 Beslut att hos Kronofogdemyndigheten 
ansöka om verkställande av tidigare fattat 
beslut (föreläggande eller förbud)

Avdelningschef

M10.13 Beslut om rättelse på verksamhetsutövarens 
bekostnad om denne inte fullgjort sina 
skyldigheter

Avdelningschef

M11 Tillstånd, giltighet, omprövning m.m.
M11.1 Besluta att på en ansökan av 

tillståndshavaren upphäva eller ändra 
bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut

Handläggare

M12 Avgifter för prövning och tillsyn 
M12.1 Besluta att debitera avgift enligt kommunens 

taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område

Handläggare

M12.2 Besluta om nedsättning eller efterskänkande 
av avgift då det finns särskilda skäl.

Avdelningschef

M12.3 Bestämma att en avgift ska gälla omedelbart 
även om det överklagas.

Handläggare

M13 Tillträde
M13.1 Besluta att meddela förbud att rubba eller 

skada mätapparat eller likande utrustning 
som behöver sättas ut vid undersökningar

Handläggare

M13.2 Beslut att meddela förbud vid vite av högst 
50 000 kr att rubba eller skada mätapparat 
eller liknande utrusning som behöver sättas 
ut vid undersökningar 

Avdelningschef

M13.3 Besluta att begära polishjälp för att få 
tillträde till fastigheten, byggnader, andra 
anläggningar samt transportmedel för att 
myndighetens uppgifter ska kunna utföras

Handläggare

M14 Miljösanktionsavgifter
M14.1 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 5000 

kr
Handläggare

M14.2 Besluta om miljösanktionsavgift över 5000 kr Avdelningschef
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L LIVSMEDELSOMRÅDET MM.

L1 Livsmedelslagen
L1.1 Beslut att meddela förelägganden och förbud 

utan vite som behövs för efterlevnaden av 
livsmedelslagen, lagen om animaliska 
biprodukter och de föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagarna, de EU och 
EG - bestämmelser som kompletteras av 
lagen samt de beslut som meddelats med 
stöd EU och EG-bestämmelserna

Handläggare

L1.2 Beslut att förena föreläggande och förbud 
med (fast) vite upp till 50 000 kr för 
respektive adressat i varje enskilt ärende

Avdelningschef

L1.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud 
med löpande vite om högst 5000 kr per 
överträdelse eller om 10 000 kr per månad 
som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds

Avdelningschef

Vitesärenden som beslutats på delegation ska 
särskilt redovisas för nämnden

L1.4 Beslut avseende registrering av 
livsmedelsanläggning.

Handläggare

L1.5 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 50 000 
kronor

Avdelningschef

L1.6 Besluta att, om det inte finns särskilda skäl 
för något annat, på ägarens bekostnad låta 
förstöra vara eller varor som omfattas av ett 
förbud enligt föreskrifter meddelade med 
stöd av 6 § 6 LL

Avdelningschef

L1.7 Besluta om att begära hjälp av 
Polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller verkställighet av 
beslut, om förutsättningar för sådan begäran 
föreligger

Handläggare

L1.8 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla 
omedelbart även om det överklagas

Handläggare

L1.9 Besluta om rättelse på egen bekostnad om 
någon inte fullgör sina skyldigheter enligt 
lagen, de föreskrifter och beslut som har 
meddelats med stöd av lagen, de EU eller 
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen 
eller de beslut som har meddelats med stöd 
av EU eller EG-bestämmelserna

Avdelningschef
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Åtgärderna från de behöriga 
myndigheternas sida och sanktioner

L1.10 Besluta om att varor ska behandlas, att 
märkning ändras, eller att korrigerande 
information ska förmedlas till 
konsumenterna.

Handläggare

L1.11 Besluta om att begränsa eller förbjuda att 
varor släpps ut på marknaden, förflyttas, förs 
in i unionen eller exporteras samt förbjuda 
att de återsänds till den avsändande 
medlemsstaten eller beordra att de återsänds 
till den avsändande medlemsstaten

Avdelningschef

L1.12 Besluta att aktören ska öka 
egenkontrollernas frekvens

Handläggare

L1.13 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

Handläggare

L1.14 Besluta att hela eller delar av den berörda 
aktörens företag, eller dess anläggningar, 
installationer eller andra lokaler, isoleras eller 
stängs under en lämplig tidsperiod

Handläggare

L1.15 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,

Handläggare

L1.16 Besluta om sanktionsavgift upp till 5000 kr 
inom nämndens kontrollområde,

Handläggare

L1.17 Besluta om sanktionsavgift över 5000 kr 
inom nämndens kontrollområde

Avdelningschef 
miljö

L2 Livsmedelsförordningen
L2.1 Besluta om skyldighet för den som är 

sysselsatt med livsmedelsverksamhet att 
genomgå läkarundersökning om det behövs 
av livsmedelshygieniska skäl

Handläggare

L3 Förordningen (2006:1166) om 
avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (FAOKL)

L3.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering 
av livsmedelsföretag samt om årlig 
kontrollavgift

Handläggare

L3.2 Besluta om avgift för registrering. Handläggare
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L3.3 Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgiften

Avdelningschef

L3.4 Besluta om avgift för offentlig kontroll som 
utförs efter klagomål och som är nödvändig 
för att undersöka den påstådda bristen.

Handläggare

L3.5 Besluta om avgift för offentlig kontroll som 
ursprungligen inte var planerad och blivit 
nödvändig efter det att bristande efterlevnad 
påvisats.

Handläggare

L3.6 Besluta om att minska beloppet för avgiften 
under de förutsättningar som anges i artikel 
79.3 i (EU) 2017/625.

Avdelningschef

L3.7 Besluta om att avgift i ett enskilt fall inte ska 
tas ut om beloppet är så lågt att ett uttag 
skulle vara oekonomiskt med hänsyn till 
kostnaderna för uttaget och de totala 
förväntade inkomsterna från avgiften.

Avdelningschef

L3.8 Besluta om avgift för registrering. Handläggare

L4 Förordning (2006:812) om offentlig 
kontroll av livsmedel som importeras 
från ett tredjeland

L4.1 Besluta om avgift för importkontroll Handläggare

L5 Lagen (2006:805) om foder och 
animaliska biprodukter (LFAB)

L5.1 Beslut att meddela förelägganden och förbud 
utan vite som behövs för efterlevnaden av 
lagen, de föreskrifter som meddelats med 
stöd av lagen, de EU och EG -bestämmelser 
som kompletteras av lagen samt de beslut 
som meddelats med stöd EU och EG 
bestämmelserna

Handläggare

L5.2 Beslut att förena föreläggande och förbud 
med (fast) vite upp till 50 000 kr för 
respektive adressat i varje enskilt ärende

Avdelningschef 
miljö

L5.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud 
med löpande vite om högst 5000 kr per 
överträdelse eller om 10 000 kr per månad 
som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds

Avdelningschef 
miljö

Vitesärenden som beslutats på delegation ska 
särskilt redovisas för nämnden

L5.4 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 50 000 
kronor

Avdelningschef 
miljö
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L5.5 Besluta om att begära hjälp av 
Polismyndigheten för utövande av kontrollen 
eller verkställighet av beslut, om 
förutsättningar för sådan begäran föreligger

Handläggare

L5.6 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

Handläggare

L5.7 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla 
omedelbart även om det överklagas

Handläggare

L6 Förordning (2006:1165) om avgifter för 
offentlig kontroll av foder och animaliska 
biprodukter

L6.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering 
av foderföretagare och företagare som 
befattar sig med animaliska biprodukter samt 
beslut om årlig kontrollavgift

Handläggare

L6.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgiften

Avdelningschef

L6.3 Besluta om avgift för kostnader för offentlig 
kontroll som utförs efter klagomål och som är 
nödvändig för att undersöka den påstådda 
bristen.

Handläggare

L6.4 Besluta om avgift för offentlig kontroll som 
ursprungligen inte var planerad och som 
blivit nödvändig efter det att bristande 
efterlevnad påvisats.

Handläggare

L6.5 Besluta, i enlighet med artikel 79.4 (EU) 
2017/625, att avgift inte ska tas ut i ett 
enskilt fall om beloppet är så lågt att ett 
uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn 
till kostnaderna för uttaget och de totala 
förväntade inkomsterna från avgiften.

Avdelningschef

L7 Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten (LIVSFS 2005:10)

L7.1 Besluta om fastställande av program för 
faroanalys enligt 2 c § samt 
undersökningsprogram och dess parametrar, 
provtagningspunkter och frekvensen av 
normal respektive utvidgad undersökning.

Handläggare
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B BYGGLOV MM. 
Beslut om lov och teknisk kontroll inom 
ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 
30-32 och 24-28§§ samt 10 kap. PBL i 
följande ärenden:

B1 – Utanför område med detaljplan 
B1.1 Lov och teknisk kontroll för bostadshus med 

en- eller två lägenheter (för nybyggnad 
förutsätts de villkor som bestämts i bindande 
förhandsbesked). 

Lov för byggnader, som inte är en- eller 
tvåbostadshus (för nybyggnad förutsätts de 
villkor som bestämts i bindande 
förhandsbesked).

Lov och teknisk kontroll för 
komplementbyggnad. 

Lov och teknisk kontroll på avstyckade 
tomter för en åtgärd som överensstämmer 
med den avstyckade tomtens ändamål.

Lov och teknisk kontroll för byggnader som 
ersätter befintlig byggnad 
(ersättningsbyggnad) med motsvarande 
byggnadsvolym (och användningssätt)

Handläggare (ej 
strategiska 
ärenden)

B2 – inom detaljplanelagt område
B2.1 Lov och teknisk kontroll för bostadshus med 

en- eller två lägenheter.

Lov och teknisk kontroll för byggnader, som 
inte är en- eller tvåbostadshus.

Lov och teknisk kontroll för 
komplementbyggnad.

Handläggare (ej 
strategiska 
ärenden)

B3 – både inom detaljplanelagt område 
och utan för detaljplanelagt område

B3.1 Lov och teknisk kontroll för skyltar och 
ljusanordningar

Handläggare Koordinator

B3.2 Lov och teknisk kontroll för andra 
anläggningar än byggnader

Handläggare 

B3.3 Beslut om tidsbegränsat bygglov samt 
förlängning av tidsbegränsat bygglov.

Handläggare
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B3.4 Anmälningspliktiga åtgärder Handläggare Koordinator

B3.5 Slutbesked för enkla åtgärder som inte krävs 
samråd

Koordinator Handläggare

B3.6 Utfärda slutbevis för ärenden innan 2011-05-
02.

Handläggare Koordinator

B3.7 Bygglov för åtgärder som inte kräver lov Handläggare Koordinator

B3.8 Meddela positivt förhandsbesked vid 
omprövning av tidigare lämnade besked

Handläggare

B3.9 Beslut om villkorsbesked inom ramen för 
föreskrifterna i 9 kap 19 §

Handläggare

B3.10 Beslut om att förlänga handläggningstiden för 
ärende om lov eller förhandsbesked i högst 
tio veckor utöver de ursprungliga tio 
veckorna

Handläggare

B3.11 Beslut om att då en ansökan om bygglov, 
marklov, rivningslov eller förhandsbesked är 
ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa 
bristerna inom viss tid vid äventyr att 
ansökan kan komma att avvisas eller att 
avgöras i befintligt skick

Handläggare Koordinator

B3.12 Beslut om att avvisa en ansökan som trots 
föreläggande enligt 9 kap. 22 § första stycket 
PBL är så ofullständig att den inte kan prövas 
i sak

Handläggare Koordinator

B3.13 Då särskilda skäl föreligger, besluta om att 
samordning enligt 9 kap. 24 § första stycket, 
inte ska ske.

Avdelningschef

B3.14 Förelägga sökanden att komplettera ansökan 
eller anmälan

Handläggare Koordinator

B3.15 Beslut att, om en anmälan av 
anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 5 § 
PBF är ofullständig, förelägga sökanden att 
avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr 
att anmälan kan komma att avvisas eller att 
avgöras i befintligt skick.

Handläggare

B3.16 Beslut 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.

Handläggare

B3.17 Avge ingripandebesked inom ramen för 
föreskrifterna 11 kap. 7 § PBL.

Handläggare
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B3.18 Beslut att av polismyndigheten begära det 
biträde som behövs för tillträde enligt 11 kap 
8 § PBL.

Handläggare

B3.19 Beslut om lovföreläggande om lovpliktig 
åtgärd har vidtagits utan lov, om det är 
sannolikt att lov kan ges för åtgärden och 
delegaten har befogenhet att besluta i 
lovärendet.

Handläggare

B3.20 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.

Handläggare

B3.21 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller 
åtgärd

Handläggare

B3.22 Beslut om förbud mot användning av 
byggnadsverk om byggnadsverket har 
säkerhetsbrister.

Handläggare

B3.23 Beslut om förbud mot användning av 
byggnadsverk, om det inte finns 
förutsättningar för att ge slutbesked.

Handläggare

B3.24 Besluta att utse annan funktionskontrollant 
inom ramen för föreskrifterna i 11 kap. 34 § 
PBL.

Handläggare

B3.25 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, 21 eller 22 §§ PBL.

Handläggare

B3.26 Beslut att medge mindre avvikelse från 
föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 
byggnadsprojektet ändå kan bli eller kan 
antas bli tekniskt tillfredsställande och det 
inte finns någon avsevärd olägenhet från 
annan synpunkt

Handläggare

B4 Hissar, motordrivna anordningar och 
OVK enligt plan- och 
byggförordningen (2011:388) M.M., 
PBF

B4.1 Beslut gällande särskild besiktning av hissar 
och andra motordrivna anordningar.

Handläggare Koordinator/ 
administratör

B4.2 Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 
kap. 18 § 
Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 
kap. 19 § 

Handläggare Koordinator/ 
administratör
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Beslut om användningsförbud för hissar och 
andra motordrivna anordningar med 
tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 4–5 
§§.

B4.3 Besluta om föreläggande (utan vite) mot 
ägare till byggnader som inte fullgör sina 
skyldigheter ifråga om funktionskontroll av 
ventilationssystem (OVK)

Handläggare Koordinator/ 
administratör

B4.4 Beslut om senareläggning av 
besiktningssynpunkt inom ramen för 
föreskrifterna gällande OVK i 4 § (om det 
finns särskilda skäl). 

Handläggare Koordinator/ 
administratör

B5 Lantmäteriförrättningar 

B5.1 Yttrande till lantmäterimyndigheten samt 
godkännande av lantmäteriförrättning

Avdelningschef

B6 Trafikfrågor

B6.1 Beslut om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade

Handläggare

B7 Bostadsanpassning

B7.1 Beslut om bostadsanpassningsbidrag Handläggare

B8 Geodata, GIS samt adressättning 
och lägenhetsregister 

B8.1 Beslut att teckna avtal om köp, försäljning 
och nyttjanderätt till databaser, program och 
kartprodukter rörande GIS och geografiska 
data

Avdelningschef 
för kart & mät

B8.2 Besluta om adresser samt föra 
lägenhetsregister enligt lagen om 
lägenhetsregister

Handläggare

B9 Avgifter 

B9.1 Besluta att debitera avgift enligt kommunens 
taxa för bygglov, detaljplaner och kartor

Handläggare
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SID 1/6

BILAGA 2

VERKSAMHETENS NAMN

Delegationsordning för ärenden enligt 
lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen
Inledning
Med stöd av 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 5 § kommunallagen (2017:725), KL, och 
med beaktande av de begränsningar som framgår av 6 kap. 38 § KL beslutar bygg- 
och miljötillsynsnämnden att i nedan redovisade ärenden/ärendegrupper uppdra 
beslutanderätten till där angivna delegater.

Generell begränsning av delegeringens omfattning
Delegeringen ger inte rätt att avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt, med undantag för befogenheten att besluta i brådskande 
ärenden enligt 6 kap. 39 § KL.

Anmälan av beslut 
 Beslut som fattas med stöd av delegation från nämnden ska anmälas vid 

nästkommande nämndsammanträde om inget annat framgår nedan (6 kap. 
40 § och 7 kap. 8 § KL).

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

 Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation ska i sin helhet anmälas vid 
nästa sammanträde med nämnden (7 kap. 8 § KL).

 Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation från förvaltningschefen ska 
anmälas till förvaltningschefen (7 kap. 8 § KL).



VALLENTUNA KOMMUN SID 2/6

BYGG- OCH MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

Delegerade ärenden/ärendegrupper
Där inget annat anges avser lagrumshänvisningar lagen (2020:XXX) om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Hänvisningar avser följande lagar:  
kommunallagen (2017:725), KL, samt förvaltningslagen (2017:900), FL.

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm.

Beslut i brådskande ärenden

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

6 kap. 39 § KL Ordföranden 

Vid nämndens 
ordförandes 
frånvaro eller 
förfall; nämndens 
vice ordförande

Förvaltningschefens vidaredelegering

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

7 kap. 6 § KL Förvaltningschefe
n

Beslut under handläggningen

3 Beslut att avskriva ett 
ärende från vidare 
handläggning, 
exempelvis obefogade 
klagomål

Handläggare

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

20 § andra stycket 
FL 

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

14 § första stycket 
FL

Handläggare

6 Beslut att ett ombud 
eller biträde som är 
olämpligt för sitt 
uppdrag inte längre får 
medverka i ärendet

14 § andra stycket 
FL

Handläggare

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

15 § första stycket 
FL

Handläggare

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

15 § andra stycket 
FL

Handläggare

9 Beslut att begära att en 
handling bekräftas av 
avsändaren 

21 § FL Handläggare

Upplysningar och tillträde

10 Beslut om att av den 
som driver 
serveringsställe begära 
de upplysningar och 
handlingar som behövs 
för tillsynen.

5 § Handläggare

11 Beslut om att begära 
tillträde till sådana 
lokaler, områden och 
entréer som avses i 3 § 
för att utöva tillsynen.

5 § Handläggare
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12 Beslut om att hos 
Polismyndigheten 
begära sådan hjälp 
som behövs för 
genomförande av 
åtgärder enligt lagens 5 
§.

6 § Handläggare

Förelägganden och förbud

13 Beslut om 
föreläggande att vidta 
smittskyddsåtgärder 
enligt lagens 3 § och 
anslutande föreskrifter  
för att förhindra 
spridning av det virus 
som orsakar covid-19.

Sådant föreläggande 
får förenas med fast 
eller löpande vite om 
maximalt 50 000 kr.

7 och 8 §§ Handläggare

Avdelningschef

14 Beslut om 
föreläggande om 
stängning av 
serveringsställe för viss 
tidsperiod eller tills 
vidare.

Sådant föreläggande 
får förenas med fast 
eller löpande vite om 
maximalt 50 000 kr.

7 och 8 §§ Handläggare

Avdelningschef
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15 Beslut om 
föreläggande om 
stängning av viss del av 
serveringsställe för viss 
tidsperiod eller tills 
vidare.

Sådant föreläggande 
får förenas med fast 
eller löpande vite om 
maximalt 50 000 kr.

7 och 8 §§ Handläggare

Avdelningschef

16 Beslut om 
föreläggande om 
stängning av hela eller 
del av serveringsställe 
under vissa tider på 
dygnet.

Sådant föreläggande 
får förenas med fast 
eller löpande vite om 
maximalt 50 000 kr.

7 och 8 §§ Handläggare

Avdelningschef

17 Beslut om förordnande 
att ett föreläggande ska 
börja gälla vid en 
annan tidpunkt än den 
som anges i 7 § tredje 
stycket

7 § tredje stycket Handläggare

18 Återkallelse av ett 
föreläggande som 
meddelats med stöd av 
delegering.

Handläggare

Genomförande/verkställighet av föreläggande eller förbud

19 Beslut om att ansöka 
hos förvaltningsrätten 
om utdömande av vite.

6 § lagen 
(1985:206) om 
viten

Handläggare

Överklaganden, rättidsprövning och rättelse av beslut
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20 Överklagande av beslut 
eller dom som innebär 
en ändring av 
delegatens beslut.

Handläggare

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

36–39 §§ FL Handläggare

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

45 § första stycket 
andra meningen 
FL

Registrator Handläggare
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