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Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden 

Inledning 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen. Nämnderna beslutar i ärenden som rör verksamheten och i de ärenden som de enligt lagstiftningen ska handlägga, samt i de ärenden som 
fullmäktige har delegerat till nämnden. 

Syftet med delegering av en nämnds beslutsrätt är dels att avlasta nämnden med rutinärenden, dels att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning 
genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. 

Nedan följande förklaringar och instruktioner är en del av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning och är bindande för förvaltningen att följa. 

Om delegation 

Delegation innebär överlåtelse av beslutsrätt. Nämnden delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärenden som upptas i denna delegationsordning. 
Delegat är det organ eller den befattningshavare/yrkeskategori som angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställts vid respektive 
ärendegrupp.  

Har en yrkeskategori angetts som delegat (t ex chef) gäller delegationen för samtliga anställda inom angiven yrkeskategori med motsvarande titel på sitt 
anställningsbevis eller som särskilt förordnas för en begränsad tidsperiod. 

Beslut med stöd av delegation är juridiskt sett nämndens beslut och kan om inte annat anges i lagtexten därför överklagas via laglighetsprövning på 
samma sätt som nämndens beslut. Delegaten har dock det fulla ansvaret för ärendets beredning och beslut. Ett beslut som fattas med stöd av 
delegation kan inte ändras eller återkallas av nämnden. 

Återkalla delegation 

Nämnden kan när som helst återkalla en delegation. Det kan göras generellt för en viss grupp av ärenden, för en viss delegat eller för ett visst ärende. 

Nämnden kan även besluta att själv ta över och besluta i ett ärende som ännu ej är avgjort. 
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Avstå från att fatta beslut på delegation 

En delegat har alltid möjlighet att avstå att fatta beslut i en enskild fråga även om rätten att fatta beslut har delegerats. Vissa ärenden kan vara av 
särskilt politiskt intresse eller av annan känslig natur att det bedöms lämpligare att nämnden fattar beslut.  

Lagregler om delegering 

De lagliga förutsättningarna för delegering finns i 6 kap. §§ 37-39 och 7 kap §§ 5-8 kommunallagen. 

Vem får nämnden delegera till? 

Nämnden får delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en grupp av ärenden till: 

• ett presidium  

• ett utskott 

• en enskild ledamot eller ersättare 

• en anställd hos kommunen 

• en anställd hos en gemensam nämnd enligt 9 kap 30 § kommunallagen 

• anställd hos annan kommun med vilken nämnden ingått avtalssamverkan enligt 9 kap 37 § 2 st kommunallagen 

Vem får nämnden inte delegera till? 

Nämnden får inte delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av anställda och förtroendevalda eller en grupp av förtroendevalda som 
inte utgör nämndens presidium eller ett utskott. Nämnden får inte heller delegera beslut till anställda i ett kommunalt bolag eller till en extern konsult. 

Vilka beslut får nämnden inte delegera 

Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får inte en nämnd delegera: 

Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

• Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats 

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden 

• Ärenden som enligt lag eller författning inte får delegeras 
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Möjligheten att delegera begränsas i 12 kap. 6 § Plan- och bygglagen. Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 37 §, 7 kap. 5 § och 9 kap. 30 § och 37 § 
andra stycket kommunallagen (2017:725) får, utöver det som följer av 6 kap. 38 § kommunallagen, inte omfatta befogenhet att 

1. avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
2. i andra fall än som avses i 11 kap. 30–32 § § och 33 § 1 besluta förelägganden eller förbud som förenas med vite, 
3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet avser kan komma att utföras genom 

byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, eller 
4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 

Om delegaten finner att någon av dessa förutsättningar föreligger ska ärendet hänskjutas till nämnden för avgöranden, även om ärendetypen är 
delegerad. 

Delegation och verkställighet 

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet.  Delegering innebär överlåtande av en 
beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten träder in och fattar beslut i nämndens ställe. Verkställighet är ”faktiskt handlande” eller beslut av rent 
förberedande åtgärder eller beslut av rutinmässig karaktär som regelmässigt fattas av olika tjänstemän i kraft av deras tjänsteställning. I dessa ärenden 
saknas normalt beslutsalternativ eller valmöjligheter. Som exempel kan nämnas många personalärenden, fastställande av arbetsrutiner och 
tillämpningen av en kommunal taxa. Verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden. 

Ekonomi och upphandling 

Beslut enligt delegation får endast ske inom av kommunfullmäktige och nämnd fastställd budget. Att en anställd har attesträtt innebär att attestanten 
godkänner en utbetalning efter det att korrekt granskare har godkänt exempelvis en faktura. Attesträtt innebär inte att man har behörighet eller 
befogenhet att binda kommunen till framtida kostnader eller andra åtaganden genom avtal eller beslut. 

Löpande anskaffningsbeslut, det vill säga direktupphandlingar under 25 % av direktupphandlingsgränsen eller avrop av som följer ramavtal och ligger 
inom ramen för antagen budget betraktas i Söderköpings kommun som verkställighet och kräver följaktligen inte beslut enligt denna 
delegationsordning. Ansvar och befogenheter i dessa avseende regleras via attestuppdrag och attestreglemente. 

Övergripande delegationsrätt 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott har beslutanderätt för samtliga myndighetsärenden kopplade till nämndens ansvarsområde undantagen 
det som anges i denna delegationsordning. Strandskydd och viten inom kapitel 1–34 är exempel på myndighetsutskottsdelegation. Förvaltningschef 
har delegationsrätt i alla ärenden i denna delegationsordning om inget annat anges vid respektive ärendegrupp. Miljöchef har delegationsrätt för 
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samtliga delegerade beslut till tjänstepersoner enligt delegationsordningens kapitel 20-31. Plan- och bygglovschef har delegationsrätt för samtliga 
delegerade beslut till tjänstepersoner enligt delegationsordningen kapitel 13-19. Delegation till tjänsteperson får vid dennes frånvaro, utövas av 
förordnad ersättare för denne. Delegation till chef får vid frånvaro för denne, utövas av tillförordnad chef. Vikarierande arbetstagare erhåller 
delegationsrätt i överensstämmelse med ordinarie arbetstagares delegationsrätt. 

Vidaredelegering av beslutanderätt 

Förvaltningschef kan vidaredelegera beslutanderätten till annan tjänsteperson. Beslutanderätten som förvaltningschef har delegerat till en annan 
tjänsteperson kan inte vidaredelegeras ytterligare till en annan tjänsteman. Övriga chefer får inte vidaredelegera. Beslut vid vidaredelegering ska 
anmälas till förvaltningschefen. 

Förvaltningschef ska vid vidaredelegation försäkra sig om att delegaten har kunskap om uppdraget samt är medveten om de styrdokument som gäller 
för uppdraget. 

Delegering av jämförbara frågor 

Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegationsordningen får delegat även besluta om frågor som till art, vikt och omfattning är jämförbara 
med de ärenden som anges för delegaten i den mån ärendena inte delegeras till någon annan. 

Ersättare för delegat vid frånvaro och jäv 

En delegat får inte själv förordna sin ställföreträdare. Samma delegation, som för delegat, gäller för den som är tillförordnad på den tjänst som 
delegationen avser. 

Den som tillförordnats som ersättare för viss tjänsteman inträder som delegat i dennes ställe. Överordnad chef äger rätt att fatta beslut i samtliga 
ärenden som delegerats till tjänsteman när ordinarie tjänsteman inte är i tjänst på grund av sjukdom, semester, tjänsteledighet eller liknande samt vid 
jäv. 

Vid förvaltningschefens frånvaro eller jäv inträder utsedd ställföreträdare i dennes ställe. Saknas utsedd ställföreträdare inträder kommundirektören 
som delegat tills någon utsetts i förvaltningschefens ställe. Kan inte kommundirektören tjänstgöra inträder nämndens ordförande som delegat. 

Ersättare för ordföranden 

Vid ordförandens frånvaro eller förfall övergår den delegerade beslutanderätten enligt denna delegationsordning till nämndens vice ordförande eller, i 
förekommande fall, annan förtroendevald som nämnden utser genom särskilt beslut. 
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Dokumentation och motivering av beslut 

Enligt 31 § förvaltningslagen ska beslut dokumenteras enligt följande.  

För varje skriftligt beslut ska det finnas en handling som visar: 

• Dagen för beslutet 

• Vad beslutet innehåller 

• Vem eller vilka som har fattat beslutet 

• Vem eller vilka som har varit föredragande 

• Vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. 

Det finns också regler om motivering av beslut enligt 32 § förvaltningslagen enligt följande:  

Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart 
obehövligt. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för 
myndighetens ställningstagande. 

En motivering får helt eller delvis utelämnas, om: 

• Beslutet gäller anställning av någon. 

• Ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart. 

• Det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något annat jämförbart 
förhållande. 

• Beslutet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap regeringsformen. 

Mall för delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en mallar för delegationsbeslut som återfinns i förvaltningens dokument- och ärendehanteringssystem. 
Mallen för delegationsbeslut i ciceron ska användas i de fall det inte finns särskilt framtagna beslutsmallar i verksamheten. 

Redovisning av delegationsbeslut till nämnden 

Redovisningen av delegationsbeslut har flera syften. Ett beslut som fattas på delegation och som kan laglighetsprövas ska anmälas till nämnden så att 
beslutet vinner laga kraft, se överklagandetid. Nämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av delegation 
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alltid anmälas till nämnden. Vad gäller delegationsbeslut avseende myndighetsutövning anmäls de till samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 
som har den övergripande delegationsrätten. Anmälan lämnas till nämndsekreterare/registrator efter förvaltningens rutin omgående efter det att beslut 
har fattats.  

Av anmälan ska framgå: 

• • vilken delegationsbestämmelse som ligger till grund för beslutet,  

• • kort beskrivning av ärendet samt fattade besluts innehåll,  

• • namn på den beslutande, samt  

• • beslutsdatum. 

Underskrift av handlingar 

Skrivelser, avtal och handlingar som upprättats med anledning av ett delegationsbeslut ska signeras av den som fattat beslutet. Nämnden kan i 
delegationsordningen besluta om en viss typ av handlingar ska kontrasigneras. 

I rena verkställighetsärenden kan det bli aktuellt att handlingar behöver signeras. Behörigheten för en anställd att underteckna sådana handläggningar 
avgörs av lag, budgetansvar och/eller om det bedöms ingå i den anställdes uppdrag. Råder oklarhet återfinns regler för undertecknad av handlingar 
ytterst i nämndens reglemente. 

Överklagandetid 

Överklagandetiden på beslut som har fattats på delegation löper från den dag nämndens protokoll anslagits på kommunens digitala anslagstavla. När 
det gäller myndighetsärenden som går att överklaga med stöd av förvaltningslagen börjar dock överklagandetiden löpa från det datum den enskilde fått 
del av beslutet. 

Handläggningskrav 

Handläggningen av ärenden ska ta utgångspunkt i förvaltningslagens krav på att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som 
möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Rättssäkerheten uppnår vi genom att beakta allas likhet inför lagen samt i övrigt iakttar saklighet och 
opartiskhet i vårt beslutsfattande. 

När en delegat handlägger att ärende som innefattar myndighetsutövning ska förvaltningslagens bestämmelser följas med det undantag som följer av 4 
§ förvaltningslagen. Vid handläggning av ärenden där besluten kan laglighetsprövas genom att överklagas enligt 13 kap. kommunallagen tillämpas inte 
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9 § andra stycket, 10-12, 16-20 och 23-49 §§ i förvaltningslagen. I speciallagstiftning kan finnas särskilda regler för handläggning av ärenden så som 
tidsfrister, överklagande tid och dylikt. 

Arbetsmiljölagen 

I kommuner och regioner ska det finnas en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter (se 6 §, AFS 2001:1). Det är fullmäktige som har det yttersta 
ansvaret för arbetsmiljön. Denna skriftliga fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska inte sammanblandas med kommunallagens delegationsbestämmelser 
och hanteras utanför denna delegationsordning. På kommunens intranät Kanalen finner du mer information om hur vi i Söderköpings kommun 
arbetar med arbetsmiljöfrågor.  
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Förteckning över delegater 

Samhällsbyggnadsnämnden SBN 

Ordförande SBN Ordf. SBN 

1:e vice ordförande SBN SBN vo 

Myndighetsutskottet MyU MyU 

Ordförande MyU Ordf. MyU 

Samhällsbyggnadschef SBC 

Miljöchef MC 

Plan- och bygglovschef PBC 

Administrativ chef AC 

Stadsarkitekt SA 

Planarkitekt PA 

Byggnadsinspektör/Bygglovshandläggare BI 

Mätningsingenjör MI 

Miljöskyddsinspektör MSK 

Livsmedelsinspektör LIVS 

Trafikhandläggare THL 

Administratör ADM 

Kommunekolog KE 

Markförvaltare MAF 

Mark- och exploateringsingenjör MEX 

Renhållningshandläggare RHL 

Chef  

Systemförvaltare  
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Lagstiftningar 

I denna delegationsordning förkommer följande lagrum/förkortningar: 

AF Avfallsförordningen (2011:927) 

AL Alkohollagen (2010:1622) 

AnL Anläggningslagen (1973:1149) 

DL/DF Delgivningslagen/förordningen 

EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av 
animaliskt ursprung 

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

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

EG 1907/2006 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach) 

FAM Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador 

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

FAOKL Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

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

FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

FL Förvaltningslagen (2017:900) 

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

FMKB Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 

FMSA Förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 

FOB Förordningen (2015:9) om bekämpningsmedel 

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

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

FMJ Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 
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FFVO Förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 

FSIH Förordning (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

FKPBO Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer 

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

KL Kommunallagen (2017:725) 

LBAB Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 

LFAB, FFAB Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter 

LFF, FFF Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 

LFS Lagen (2014:320) om färdigställandeskydd 

LKP Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. 

LGS, FGS Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, och förordningen (1998:929) om gaturenhållning och 
skyltning 

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

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

LTP Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

LIVSFS 
(2009:5) 

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

LMF Livsmedelsförordningen (2006:813) 

LL Livsmedelslagen (2006:804) 

LeL Ledningsrättslagen (1973:1144) 

LOL Lagen (2006:378) om lägenhetsregister 

LOF Lagen om färdtjänst (1997:736) 

LORF Lag (1997:735) om riksfärdtjänst 

LOV Lagen om viten (1985:206) 

MB Miljöbalken (1998:808) 

MPF Miljöprövningsförordningen (2013:251) 

MTF Miljötillsynsförordningen (2011:13) 
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NFS (2017:5) Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor 

NFS (2015:2) Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) 

NFS (2016:8) Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2016:8) om miljörapport 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PBL Plan- och Bygglagen (2010:900) 

SFS Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

SJVFS 
(2004:62), SJV 
(2015:21) 

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring 

SL Skollagen (2010:800) 

SLV-DK Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten 

SSF Strålskyddsförordningen (2018:506) 

SSL Strålskyddslagen (2018:396) 

SSMF Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar SSMF 2012:5 

TrF Trafikförordningen (1998:1276) 

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

VMF Vägmärkesförordningen (2007:90) 
 

Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 
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1. Beslut enligt kommunallagen 

Nr Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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

6 kap 39 § KL Ordf. SBN 

Ordf. MyU 

Någon begränsning av 
möjligheterna att delegera enligt 
bestämmelsen i kommunallagen 
finns inte. Möjligheterna att 
delegera begränsas således inte 
heller av 6 kap. 38 §. 

Bestämmelsen ska användas 
restriktivt. Delegation avser alla 
nämndens verksamheter 

1.2 Väcka talan vid domstol och andra myndigheter, begära inhibition, 
överklaga beslut samt i övrigt föra kommunens talan i alla 
förekommande mål och ärenden såvida inte någon annan ska göra det 
enligt denna delegationsordning, eller på grund av lag eller särskilt 
beslut av kommunfullmäktige/nämnden.  

6 kap 15 § KL Ordf. SBN Delegation gäller ej beslut tagna 
av nämnden enligt 6 kap 38 § 
KL. 

Innan beslut att väcka talan i 
domstol i ärende rörande en 
civilrättslig tvist ska nämnden 
alltid informeras. 

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

6 kap 15 § KL SBC Delegation gäller ej beslut tagna 
av nämnden enligt 6 kap 38 § 
KL. 

1.4 Befogenhet att utse ombud och utfärda fullmakt att föra nämndens 
talan i alla förekommande mål och ärenden såvida inte någon annan 
ska göra det enligt denna delegationsordning, eller på grund av lag eller 
särskilt beslut av kommunfullmäktige/nämnden. 

6 kap 15 KL SBC Delegation gäller ej beslut tagna 
av nämnden enligt 6 kap 38 § 
KL. 

Delegation avser exempelvis 
förrättningar i mål och ärenden 
vid länsstyrelsen, mark och 
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Nr Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

miljödomstol och andra 
myndigheter. 

1.5 Väcka och föra nämndens talan vid domstolar och myndigheter och 
bevaka kommunens rättigheter i alla mål och ärenden gällande beslut 
som ursprungligen fattats av delegat såvida inte någon annan ska göra 
det enligt denna delegationsordning eller på grund av lag eller särskilt 
beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnden.  

6 kap 15 § KL Respektive delegat 
i 
ursprungsärendet. 

Delegation gäller ej beslut tagna 
av nämnden enligt 6 kap 38 § 
KL.  

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

12 kap. 5 § PBL 

7 kap 6 § KL 

SBC  

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

1. beslutanderätten i ärendegruppen har delegerats till 
förvaltningschefen, och 

2. beslutanderätten faller inom ramen för sådan verksamhet som 
regleras i ett samverkansavtal enligt 9 kap. 37 § KL. 

12 kap. 5 § PBL 

7 kap. 4-8 §§ KL 

Se även 9 kap. 37 § 
andra stycket KL. 

SBC  

1.8 Besluta i jävsfråga gällande: 

a. Anställd 
b. Chef 
c. Förvaltningschef 

7 kap 4 § KL 

6 kap 30 § 3 st KL 

a. Chef 
b. SBC 
c. Ordf. 

SBN 

Har fråga om jäv uppstått någon 
annan inte trätt i dennes ställe 
ska ett beslut i jävsfrågan snarast 
fattas. 
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2. Förvaltningslagen 

Observera att förvaltningslagens är dispositiv enligt 4 § förvaltningslagen och att vissa bestämmelser inte gäller för beslut som går att överklaga med 
laglighetsprövning enligt 2 § förvaltningslagen. Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL, tillämpas den 
bestämmelsen istället (4 § FL). 

Nr Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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

20 § andra stycket 
FL 

Respektive delegat i 
ursprungsärendet. 

Om specialreglering finns i 
annan lag eller förordning ska 
den bestämmelsen dock 
tillämpas istället enligt 4 § FL. 
Se exv. 9 kap 22 § PBL 

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

20 § andra stycket 
FL  

Respektive delegat i 
ursprungsärendet. 

Om specialreglering finns i 
annan lag eller förordning ska 
den bestämmelsen dock 
tillämpas istället enligt 4 § FL. 
Se exv. 9 kap 22 § PBL 

2.3 Beslut att avslå en framställning om att avgöra ett ärende 12 § första stycket 
FL 

Respektive delegat i 
ursprungsärendet. 

 

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

14 § första stycket 
FL 

Respektive delegat i 
ursprungsärendet. 

 

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

14 § andra stycket 
FL 

SBC  

2.6 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 

Respektive delegat i 
ursprungsärendet. 

 

2.7 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 

Respektive delegat i 
ursprungsärendet. 
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Nr Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2.8 Beslut att begära att en handling bekräftas av avsändaren  21 § FL Respektive delegat i 
ursprungsärendet. 

 

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

36–39 §§ FL Respektive delegat i 
ursprungsärendet. 

 

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

45 § första stycket 
andra meningen FL 

SBC Bestämmelser om 
överklagande-frister finns bl.a. i 
13 kap. 16 § PBL. 

3. Offentlighets- och sekretesslagen, Tryckfrihetsförordningen, Delgivningslagen/förordningen 

Nr Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling eller 
uppgift ur allmän handling samt uppställande av förbehåll i samband 
med utlämnande av sådan handling.  

Handlingar förvarande inom nämnden 

6 kap 3-5 § OSL 

2 kap 14-15 § § TF 

SBC, MC, PBC, 
AC 

Att lämna ut handling anses som 
verkställighet med stöd av 6 kap 
3 § OSL. 

Myndighetsutövning mot enskild. 

3.2 Beslut att avslå begäran att få ta del av allmän handling kostnadsfritt 2 kap 16 § TF SBC Ett beslut att neka en enskild att 
ta del av en allmän handling 
kostnadsfritt är enligt beslut i 
regeringsrätten RÅ 1996 not 222  
ett överklagningsbart beslut. 

3.3 Besluta att delgivning i ett ärende ska ske genom kungörelsedelgivning. 47-50 § § DL 19-20 
§ § DF 

SBC  
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4. Dataskyddsförordningen (GDPR), 5 kap 1 § Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning 

Ärenden rörande att fastställa ändamål med behandling, laglig grund, behandling av särskilda kategorier av personuppgifter är verkställighet. Likaså är 
beslut om att begära att ytterligare information tillhandahålls som är nödvändig för att bekräfta den registrerades identitet, föra register över 
personuppgiftsbehandlingar samt informera den registrerade om en personuppgiftsincident att anse som verkställighetsåtgärder. 

Nr Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

4.1 Beslut att ta ut en avgift eller vägra att tillmötesgå begäran om 
begäranden är uppenbart ogrundade eller orimliga. 

Art. 12.5 GDPR SBC, AC Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 7 kap 
2 § lag 2018:218 om 
kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning 

4.2 Beslut om att avvisa begäran om registerutdrag. Art 15 GDPR SBC, AC Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 7 kap 
2 § lag 2018:218 om 
kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning 

4.3 Beslut om den registrerades rätt till  

rättelse, radering, begräsning av behandling, 

underrättelse till tredje man om rättelse eller radering av 
personuppgift eller begräsning av behandling,  

dataportabilitet, att göra invändningar  

Art. 16-21 GDPR SBC, AC Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 7 kap 
2 § lag 2018:218 om 
kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning 

4.4 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal inklusive instruktioner, 
förvaltningsövergripande eller specifik enhet 

Art. 28 GDPR SBC Överklagandeförbud enligt 7 kap 
5 § lag 2018:218 om 
kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning. 
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Nr Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

4.5 Beslut att anmäla en personuppgiftsincident samt upprätta anmälan 
och dokumentation enligt art 33 GDPR 

Art 33 GDPR Systemförvaltare, 
AC 

Anmälan ska göras till 
Datainspektionen senast 72 
timmar efter att myndigheten 
fick kännedom om incidenten.  
Samråd med dataskyddsombud 
innan anmälan. 

Överklagandeförbud enligt 7 kap 
5 § lag 2018:218 om 
kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning 

4.6 Fastställa konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt art 35, 1-
3 GDPR 

Art. 35 GDPR Systemförvaltare, 
AC 

Samråd med dataskyddsombud 
innan konsekvensbedömning 
fastställs. 

Överklagandeförbud enligt 7 kap 
5 § lag 2018:218 om 
kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning. 

4.7 Utse dataskyddsombud för nämnden enligt art 37 GDPR Art 37 GDPR SBC Överklagandeförbud enligt 7 kap 
5 § lag 2018:218 om 
kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning. 

4.8 Beslut om att inte lämna ut personuppgift om det kan antas att 
uppgiften efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med 
dataskyddsförordningen, lag (2018:218) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 

21 kap 7 § OSL SBC, AC  
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5.Yttranden 

Nr Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 

5.1 Avstå från att lämna yttranden i ärenden från annan nämnd som ska 
beslutas av kommunfullmäktige. 

 Ordf. SBN  

5.2 Avstå från att lämna yttranden på externa remisser ställda till 
nämnden 

 SBC Med externa remisser avses till 
exempel yttranden över SOU:er, 
yttranden över förslag från 
utlåtanden från statliga 
myndigheter, regionen andra 
kommuner. 

Svar på rena sakfrågor anses vara 
verkställighet.  

5.3 Överlåta till tjänsteman att besvara externa remisser ställda till 
nämnden. 

 Ordf. SBN Med besvarande av remiss 
genom delegationsbeslut sker 
framförallt då möjligheten för 
nämnden att fatta beslut är 
begränsad. 

Svar på rena sakfrågor anses vara 
verkställighet. 

5.4 Besluta att avge yttranden till högre instans med anledning av 
överklagande av beslut som fattats med stöd av delegation. 

 SBC  

5.5 Yttrande enligt miljöbalken i PBL ärende  MSK, KE  

  



 

 

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden Dnr SBN 2022-00010 & SBF2021-2639 

  

 

23 

6. Ekonomi  

Nr Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

6.1 Utse beslutsattestanter och behörighetsattestanter för 
samhällsbyggnadsnämnden. 

 SBC  

6.2 Ansöka hos rättsinstans om utdömande av vite. 21 kap 1 § punkt 8 
MB. 6 § LOV 

SBC, MC  

6.3 Rekvisition om bidrag för nämndens räkning  SBC  

7.Upphandling 

Anmärkning 

Löpande anskaffningsbeslut, det vill säga inköp under 25 % av direktupphandlingsgränsen eller avrop från ramavtal som ligger inom ramen för 
antagen budget betraktas som verkställighet och kräver följaktligen inte beslut enligt denna delegationsordning. Ansvar och befogenheter i dessa 
avseende regleras via attestuppdrag och attestreglemente 

Alla andra beslut om att inleda upphandling, inklusive ramavtal, förnyad konkurrensutsättning och tilldelning inom dynamiska inköpssystem, utgör 
beslut som antingen kan fattas av delegat eller ansvarig nämnd. Upphandling som gäller fler än en nämnd samt tecknande av ramavtal är förbehållet 
kommunstyrelsen enligt antaget reglemente. 

Vid upphandling av tjänster som tidigare köpts av annan nämnd ska dialog med berörd nämnd ske före upphandling. 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.1 Anskaffningsbeslut inom budgetram under 
direktupphandlingsgränsen för samhällsbyggnadsnämndens 
verksamheter 

25- 50 % av direktupphandlingsgränsen 

51- 100% av direktupphandlingsgränsen 

 

a) Chef 

b) SBC 

Belopp under 25 % av 
direktupphandlingsgränsen 
bedöms vara verkställighet inom 
samhällsbyggnadsnämndens 
verksamheter. 
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7.2 Samhällsbyggnadsförvaltning 

Beslut att inleda och avbryta upphandling för ett samlat beräknat 
kontraktsvärde under avtalsperioden från direktupphandlingsgränsen 
till 1 miljon kronor 

 

 SBC I punkt 7.5 finns särskilda regler 
gällnade investering 
 
Delegation avser ej upphandling 
av tjänster som vid 
upphandlingstillfället drivs i 
kommunalregi.  

7.3 Upphandling för verkställighet av beslutade investeringsprojekt. 

Beslut att inleda och avbryta upphandling för ett samlat beräknat 
kontraktsvärde under avtalsperioden över 
direktupphandlingsgränsen: 

a. Direktupphandlingsgränsen - 1 mkr 

b. upp till 2 mkr 

c. upp till 4 mkr 

 a-b) Chef 

c) SBC 

I Riktlinjer för ekonomistyrning 
och i Riktlinje för 
ekonomistyrning - 
investeringsredovisning finns 
kompletterade information 

Inköp under 
direktupphandlingsgränsen 
bedöms vara verkställighet 

För upphandling av varor och 
tjänster för att verkställa beslut 
om investerings- och eller 
exploateringsprojekt till ett 
belopp uppgående över 4 mkr 
krävs beslut i nämnd.  

7.4 Förlängning av avtal med förlängningsklausul  Ursprunglig 
delegat i ärendet  
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8. Kurser, konferenser, representation och resor 

Kurser, konferenser och resor inom Sverige anses som verkställighet och beslutas av ordförande eller chef för politik respektive anställda. 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

8.1 Beslut om deltagande i kurser/konferenser och dylikt utanför Sverige  

a. Förtroendevalda 

b. Övriga 

 

 a. Ordf. 
SBN 

b. SBC 

 

8.2 Beslut om representation över 10 000 kr per tillfälle. 

a. samhällsbyggnadsnämnden 

b. samhällsbyggnadsförvaltning 

 

 a. Ordf. 
SBN 

b. SBC 

I enlighet med 
representationspolicy 

Belopp understigande 10 000 kr 
utgör verkställighet. I enlighet 
med representationspolicy 

9. Arkiv och ärendehantering 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

9.1 Beslut om gallring av allmänna handlingar i nämndens närarkiv 10 § Arkivlagen SBC, AC Gallring som sker med stöd av 
fastställd 
informationshanteringsplan utgör 
verkställighet 

9.2 Beslut om revidering av nämndens informationshanteringsplan.   SBC, AC Informationshanteringsplan 
kallades tidigare för 
dokumenthanteringsplan. 

9.3 Utse arkivansvariga inom nämndens förvaltning   SBC  
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10.Säkerhet, höjd beredskap, krig och försäkringar 

Kanslichef (KC) är tillika säkerhetsskyddschef i kommunen enligt särskilt beslut. 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

10.1 Beslut om 

avvisa skadeståndsanspråk upp till 4 prisbasbelopp i ärenden som ej 
överlämnats till försäkringsbolag  

bevilja skadeståndsanspråk om högst 0,5-4 prisbasbelopp i ärenden 
som ej överlämnats till försäkringsbolag 

Skadeståndslagen a-b) SBC a-b) Beslut först efter samråd 
med försäkringsbolag/ 
försäkringsmäklare 

Beviljande av skadeståndsanspråk 
om upp till 0,5 prisbasbelopp är 
verkställighet.  

10.2 Placering av anställd i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen 3 kap 5 § 
säkerhetsskyddslagen 

Chef Ska ske i samråd med 
säkerhetsskyddschef/säkerhetssa
mordnare.  

10.3 Beslut om säkerhetsskyddsavtal   SBC Ska ske efter samråd med 
Säkerhetskontoret. 

11. Polis- och åtalsanmälan 

Nr Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

11.1 Polisanmälan av brott mot nämndens verksamhet.  Chef, SBC Avser när nämndens verksamhet 
själv utsatts för brott. T ex stöld, 
skadegörelse, hot och våld, 
bidragsbrott 
 
Förvaltningschef får besluta om 
vidaredelegation till annan 
tjänsteman än chef.  

11.2 Åtalsanmälan när skyldighet föreligger för myndigheten enligt lag  Chef  
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12. Övriga ärenden 

Nr Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

12.1 Fatta beslut om förändringar av organisationen inom förvaltningen. 
(Tjänstemannaorganisationen)  

 SBC Delegationen avser beslut om 
förvaltningens organisering i 
områden, enheter och 
avdelningar.  

12.2 Ansökan om utvecklingsmedel, stimulansmedel eller motsvarande  SBC Inför beslut ska samråd ske med 
ordföranden. 

13. Ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter 

Nr Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

Beslut under handläggningen och vid överklagande av beslut 

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

9 kap. 22 § första 
stycket PBL 

6 kap. 10 § första 
stycket PBF 

BI  

13.2 Avvisning av ansökan eller anmälan när föreläggande om 
komplettering inte följts. 

9 kap. 22 § andra 
stycket PBL 

6 kap. 10 § andra 
stycket PBF 

BI  

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

6 kap. 9 § PBF BI  

13.4 Beslut om att samordning med miljönämnd inte ska ske. 9 kap. 24 § andra 
stycket PBL 

PBC   
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Nr Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

13.5 Beslut om förlängning av handläggningstiden i ärende om lov eller 
förhandsbesked. 

9 kap. 27 § första 
stycket PBL 

SBC 

Ersättare: PBC 

 

13.6 Beslut om att avvisa för sent inkommit överklagande.  13 kap. 16 § första och 
andra styckena PBL 

PBC  

Planbesked och planeringsbesked 

13.7 Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får läm-
nas senare än inom fyra månader från begäran om sådant besked. 

5 kap. 4 § PBL PA 

Ersättare: SA 

 

13.8 Begäran om planeringsbesked. 5 kap. 10 a § PBL PBC  

13.9 Beslut om huruvida genomförandet av en detaljplan kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 

5 kap. 11 a § andra 
stycket PBL 

PBC Sådant beslut får inte 
överklagas särskilt, 13 kap. 2 § 
tredje stycket PBL Äldre 
bestämmelser gäller för ärenden 
som har påbörjats före den 1 
april 2020, övergångs-
bestämmelse 3 till SFS 2020:76. 

Bygglov, rivningslov och marklov m.m. 

13.10 Beslut om prövning av åtgärd som inte kräver lov. 9 kap. 14 § PBL BI  

13.11 Beslut om villkorsbesked. 9 kap. 19 § PBL BI  

13.12 Beslut om anståndsförklaring. 9 kap. 28 § PBL PBC  

13.13 Beslut om tidsbegränsat bygglov inklusive bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär. 

9 kap. 33 § PBL 

9 kap. 32 a § PBL 

BI  Beslut av delegat ska föregås av 
dialog med kollegor och chef. 
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Nr Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

9 kap. 9 § PBL Genom lagen (2017:267) 
upphör 9 kap. 32 a § PBL att 
gälla den 1 maj 2023. 

13.14 Beslut om förlängning av tidsbegränsat bygglov. 9 kap. 33 § andra 
stycket PBL 

9 kap. 33 a § andra 
stycket PBL  

BI Beslut av delegat ska föregås av 
dialog med kollegor och chef. 
Förlängning av lov som 
meddelats med stöd av 9 kap. 
33 a § PBL får ges även efter 
den 1 maj 2023 enligt 
övergångsbestämmelse nr. 3 till 
lagen (2017:267). 

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

9 kap. 42 a § andra 
stycket PBL 

BI  

Bygg, mark och rivningslov för åtgärder inom detaljplanelagt område 

13.16 Beslut om bygglov för nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan 
för handel, kontor, hantverk eller industri. 

9 kap. 30 § PBL 

9 kap 31 b, c PBL 

BI  

13.17 Beslut om bygglov för nybyggnad inom detaljplan av en- eller 
tvåbostadshus som inte hänför sig till rad- eller kedjehusbebyggelse. 

9 kap. 30 § PBL 

9 kap 31 b, c PBL 

BI  

13.18 Beslut om bygglov för tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus. 9 kap. 30 § PBL 

9 kap 31 b, c PBL 

BI  

13.19 Beslut om bygglov för ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad. 9 kap. 30 § PBL 

9 kap 31 b, c PBL 

BI  
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Nr Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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

9 kap. 30 § PBL BI  

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

9 kap. 34 § PBL BI i samråd med SA  

13.22 Beslut om marklov för planenlig åtgärd. 9 kap. 35 § PBL BI  

Bygglov för åtgärder utom detaljplanelagt område 

13.23 Beslut om bygglov för nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför 
område med detaljplan, inom ramen för de villkor som bestämts i 
gällande förhandsbesked. 

9 kap. 31 § PBL BI Förhandsbesked är bindande i 
två år från det att beslutet 
vunnit laga kraft. 

13.24 Beslut om bygglov för tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus. 9 kap. 31 a § PBL BI  

13.25 Beslut om bygglov för ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad. 9 kap. 31 § PBL BI  

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

9 kap. 31 § PBL BI Se även nr 13.21. 

Bygglov, marklov och rivningslov m.m. 

13.27 Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen 
annat ändamål inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

PBL 9 kap. 2 § första 
stycket 3a 

BI  

13.28 Inredande av något ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal 
för handel, hantverk eller industri. 

PBL 9 kap 2 § första 
stycket 3b 

BI  
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Nr Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

13.29 Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra 
åtgärder som avses påverka byggnadens yttre utseende. 

PBL 9 kap 2 § första 
stycket 3c och 8 § 
första stycket 2c 

BI I samråd med SA  

13.30 Ärende om att i område av värdefull miljö underhålla ett 
byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som avses i 8 kap 13 § 
PBL i den utsträckning som framgår av detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

PBL 9 kap 8 § första 
stycket 2 b 

BI I samråd med SA 

 

13.31 Nybyggnad eller väsentlig ändring av fasta cisterner (p. 4), murar 
och plank (p. 7), parkeringsplatser utomhus (p.8) samt 
transformatorstation (p. 10). 

PBL 9 kap 8 § första 
stycket 1 och 16 kap 7 § 
samt PBF 6 kap 1-2 § § 

BI  

13.32 Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar. PBL 9 kap 8 § första 
stycket 1 och 16 kap 7 § 
samt PBF 6 kap 3-4 § § 

BI I samråd med SA  

Genomförande av mark, bygg och rivningsåtgärder 

13.33 Beslut att ge startbesked om det enl. 10 kap 14 § inte behövs något 
tekniskt samråd. Beslut om föreläggande för byggherren att ge in de 
ytterligare handlingar som behövs för nämndens prövning i frågan 
om startbesked. 

10 kap. 22 § första 
stycket 1-2 PBL 

BI  

13.34 Beslut om startbesked. 10 kap. 23-24 § § PBL BI  

13.35 Beslut om att det inte behövs någon kontrollplan för 
rivningsåtgärder. 

10 kap. 18 § andra 
stycket PBL 

BI I enskilda fall behövs inte en 
kontrollplan, exempelvis då det 
inte förekommer något avfall 
med farliga ämnen. 
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Nr Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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

3 kap. 21 § PBF BI 
 

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

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

BI 

 

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

10 kap. 4 § PBL BI 
 

13.39 Besluta att utse ny kontrollansvarig. 10 kap. 13 § PBL BI  

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

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

BI 

 

13.41 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna 
eller för kontrollen. 

10 kap. 29 § PBL BI 
 

13.42 Beslut om interimistiskt slutbesked. 10 kap. 36 § PBL BI  

13.43 Beslut om slutbesked. 10 kap. 34 § PBL BI  

Ärenden avseende hissar och andra motordrivna anordningar samt funktionskontroll av ventilationssystem 

13.44 Beslut om längre besiktningsintervall. 3 kap. 16 § Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd (BFS 

BI 
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Nr Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2011:12, med ändringar 
t.o.m. BFS 2018:2 - H 
18, omtryck BFS 
2018:2) om hissar och 
vissa andra 
motordrivna 
anordningar. 

13.45 Beslut om anstånd med kontroll. 3 kap. 17 § § Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd (BFS 
2011:12, med ändringar 
t.o.m. BFS 2018:2 - H 
18, omtryck BFS 
2018:2) om hissar och 
vissa andra 
motordrivna 
anordningar. 

BI 

 

13.46 Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt för 
funktionskontroll av ventilationssystem. 

4 § Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd om 
funktionskontroll av 
ventilationssystem och 
certifieringar av 
sakkunniga. 
funktionskontrollanter, 
BFS 2011:16 med 
ändringar t.o.m. BFS 
2017:10, OVK 3, 
omtryck BFS 2017:10. 

BI 
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Nr Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder 

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

11 kap. 9 § PBL BI Kan medföra ersättnings-
skyldighet enligt 14 kap. 2 § 
PBL 

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

8 kap. 9 § och 15 § 
tredje stycket PBL 

BI Enligt PBL ska en tomt hållas i 
vårdat skick och skötas så att 
risken för olycksfall begränsas 
och betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken 
inte uppkommer. 

13.49 Beslut om ingripandebesked. 11 kap. 7 § PBL BI  

13.50 Besluta om lovföreläggande, dock utan vite. 11 kap. 17 § PBL BI  

13.51 Besluta om föreläggande om underhållsutredning, dock utan vite. 11 kap. 18 § PBL BI  

13.52 Beslut om åtgärdsföreläggande, dock utan vite. 11 kap. 19 § PBL BI  

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

11 kap. 20 § PBL 

11 kap. 32 a § PBL 

BI  

13.54 Beslut om rivningsföreläggande, dock utan vite. 11 kap. 21 § PBL BI  

13.55 Beslut om föreläggande för ökad trafiksäkerhet, dock utan vite. 11 kap. 22 § PBL 

11 kap. 23 § PBL 

BI Kan medföra ersättnings-
skyldighet enligt 14 kap. 3 § 
PBL 

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

11 kap. 24 § PBL BI  
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Nr Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

13.57 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd. 

 

Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt 
1 prisbasbelopp. 

11 kap. 30 § PBL 

11 kap. 31 § PBL 

11 kap. 32 § PBL 

11 kap. 37 § PBL 

12 kap. 6 § 2 PBL 

BI Delegat PBC om förbud 
förenat med vite.  

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

 

8 kap. 6 § PBF BI  

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

Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt 
1 prisbasbelopp. 

11 kap. 33 § PBL 

11 kap. 37 § PBL 

12 kap. 6 § 2 PBL 

BI Delegat PBC om förbud 
förenat med vite. 

13.60 Beslut om byte av funktionskontrollant. 11 kap. 34 § PBL BI  

13.61 Beslut om att entlediga och utse ny kontrollansvarig. 11 kap. 35 § PBL BI  

13.62 Beslut om ansökan om utdömande av vite. 11 kap. 37 § tredje 
stycket PBL 

MyU  
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Nr Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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

11 kap. 39 § PBL SBC  

13.64 Beslut om begäran om indrivning av byggsanktionsavgift. 9 kap. 4 § första stycket 
PBF 

PBC Bestämmelser om indrivning 
finns i 3–9 § § indrivnings-
förordningen (1993:1229)  

Avgifter i ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter 

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

12 kap. 8 § PBL 

12 kap. 9 § PBL 

12 kap. 11 § PBL 

BI, PA, MI  

13.66 Reducering av avgiftsuttag 8 kap 8 a § PBL 

12 kap 8 a § PBL 

BI, PA, MI Reducering av avgift ska ske 
om tidsfrist överskridits 

13.67 Beslut att avskriva ärenden inkl. avsluta ärenden där rättelse är 
utförd 

11 kap 20 § PBL BI  

13.68 Beslut att avsluta ärenden när sökanden vill dra tillbaka ansökan 9 kap 20 § PBL BI  

Övriga ärenden 

13.69 Beslut om bygglov i ärenden där det finns en godkänd 
strandskyddsdispens enligt miljöbalkens bestämmelser 

 BI Beslut får fattas av delegat om 
alla åtgärder stämmer med 
tidigare beviljad och godkänd 
strandskyddsdispens. 

Se även delegationsordningen 
punkt 20.8 



 

 

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden Dnr SBN 2022-00010 & SBF2021-2639 

  

 

37 

14. Lagen (2014:320) om färdigställandeskydd, LFS 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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

3 § LFS BI  

15. Fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

15.1 Rätt att företräda samhällsbyggnadsnämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten i frågor gällande 3 kap. 3 § FBL 

4 kap. 25 § FBL PBC, KE Samråd med MAF avseende 
kommunägd mark 

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

5 kap. 3 § tredje 
stycket FBL 

PBC  

15.3 Beslut om att ansöka om fastighetsbestämning. 14 kap. 1 a § första 
stycket 4–7 FBL 

PBC Se KS delegationsordning i när 
det gäller rollen som 
fastighetsägare. 

15.4 Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning. 15 kap. 11 § FBL PBC  

16. Anläggningslagen (1973:1149), AnL 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

16.1 Besluta att begära förrättning. 18 § första stycket 3 
AL 

PBC  

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

21 § AL PBC  

16.3 Godkänna beslut eller åtgärd. 30 § AL PBC  
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17. Ledningsrättslagen (1973:1144), LL 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

17.1 Besluta att begära förrättning. 1§ LL PBC  

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

19 § LL PBC  

17.3 Godkänna beslut eller åtgärd. 28 § LL PBC  

18. Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, LGS och förordningen (1998:929) om 
gaturenhållning och skyltning, FGS 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

18.1 Beslut om tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten 
avvisas från ett visst område som är av betydelse för friluftslivet. 

5 § LGS MI 

Ersättare: PA 

 

18.2 Beslut om tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift eller 
därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda eller liknande 
ändamål utomhus.  

6 § LGS 

7 § LGS 
 

SA 

Ersättare: PA 

Förutsätter delegation av 
beslutanderätten från 
länsstyrelsen i enlighet med 6 § 
första stycket FGS. 

18.3 Avge yttrande till länsstyrelsen. 4 § första stycket FGS SA, Ersättare: PA  

18.4 Beslut om medgivande att ha affisch eller annan tillfällig anordning 
utomhus för reklam, propaganda eller liknande ändamål uppsatta mer 
än fyra veckor. 

9 § LGS 

6 § första stycket FGS 

SA 

Ersättare: PA 

Förutsätter delegation av 
beslutanderätten från 
länsstyrelsen i enlighet med 6 § 
första stycket FGS. 

18.5 Beslut om förelägganden och förbud i ärenden om tillsyn enligt LGS 
som ankommer på nämnden, sådant beslut får förenas med vite om 
maximalt 1 prisbasbelopp. 

12 § LGS SA Delegat PBC om föreläggande 
och förbud förenas med vite. 
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Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

18.6 Besluta om avgifter med anledning av prövning av fråga om tillstånd 
eller medgivande i enskilda ärenden med tillämpning av kommunens 
taxeföreskrifter. 

13 § LGS SBC  

19. Lagen (2006:378) om lägenhetsregister, LOL 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

19.1 Beslut om att fastställa belägenhetsadress. 10 § LOL MI, GIS  

Ersättare: PA 

 

19.2 Beslut om att fastställa lägenhetsnummer. 11 § LOL MI, GIS 

Ersättare: PA 
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20. Miljöbalken 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

Allmänna hänsynsregler m.m., 2 kap. Miljöbalken (MB) 

20.1 Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna. 

2 kap. 2-9 § §, 26 kap. 
MB 

MSK  

Miljöbedömningar 

20.2 Avge yttrande vid miljöbedömningar.  6 kap.  MSK  

Skydd av områden, 7-8 kap. MB 

20.3 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.  

7 kap. 22 § första 
respektive andra 
styckena MB  

MSK  

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

7 kap. 22 § tredje 
stycket första 
meningen MB  

MSK  

20.5 Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom vattenskyddsområde 
som länsstyrelsen överlåtit på kommunen.  

7 kap. 22 § tredje 
stycket andra 
meningen MB  

MSK  

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

7 kap 

2 kap. 9 § MTF 

KE  

20.7 Avge yttrande till byggnadsnämnd angående strandskydd och dispens 
från strandskydd. 

7 kap. 13-18 § § MB KE  
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Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

20.8 Besluta om bifall till ansökningar om strandskyddsdispens om 
särskilda skäl finns enligt 7 kap 18 c och d § § samt besluta om 
tomtplatsavgränsning enligt 18 f §. 

7 kap 18 miljöbalken MyU  

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

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

19 kap. 4 § MB,  

22 kap. 4 och 10 § § 
MB  

MSK  

20.10 Avge yttrande till länsstyrelsen eller generalläkaren i 
anmälningsärende angående ändring av tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet. 

20 b och 26 §§ FMH MSK  

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

13 § första stycket p.1 
FMH  

MSK  

20.12 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning. 

13 § första stycket p.2 
FMH 

MSK  

20.13 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanordning än 
sådan till vilken vattentoalett är ansluten inom de delar av kommunen 
där tillstånd krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

13 § andra stycket 
FMH, Lokala 
föreskrifter för att 
skydda människors 
hälsa och miljön 

MSK  

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

13 § andra stycket 
FMH 

MSK  

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

14 § FMH  MSK  
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Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

20.16 Besluta om att återkalla tillstånd för enskild avloppsanordning som 
meddelats enligt 13§ eller 40§ FMH samt kommunens lokala 
föreskrifter, samt förbjuda fortsatt verksamhet. 

24 kap. 3§ MB MSK  

20.17 Besluta i ärende om tillstånd till värmepumpsanläggning för utvinning 
av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten där tillstånd krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter.  

17 § första stycket 
andra meningen 
FMH,  

Lokala föreskrifter för 
att skydda människors 
hälsa och miljön  

MSK, LIVS  

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

17 § första stycket 
första meningen 
FMH 

MSK, LIVS  

20.19 Besluta i tillsynsärenden om åtgärder för bekämpning av ohyra och 
andra skadedjur. 

9 kap. 9 § MB MSK  

20.20 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,  

Lokala föreskrifter för 
att skydda människors 
hälsa och miljön 

MSK, LIVS  

20.21 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,  

Lokala föreskrifter för 
att skydda människors 
hälsa och miljön 

MSK  

20.22 Besluta i ärende om anmälan om att driva eller arrangera viss 
verksamhet enligt 38 § FMH.  

38 § FMH  MC  
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Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

20.23 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  

MSK  

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

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

MSK  

20.25 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att sprida naturligt 
gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område med 
detaljplan där tillstånd eller anmälan krävs enligt kommunens lokala 
föreskrifter. 

40 § första stycket p.2 
FMH, Lokala 
föreskrifter för att 
skydda människors 
hälsa och miljön  

MSK  

20.26 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att ordna ett upplag 
inom vissa områden för att skydda ytvattentäkter och enskilda 
grundvattentäkter där tillstånd eller anmälan krävs enligt kommunens 
lokala föreskrifter.  

40 § första stycket p.5 
FMH, Lokala 
föreskrifter för att 
skydda människors 
hälsa och miljön  

MSK  

20.27 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 miljön 

MSK  

Verksamheter som orsakar miljöskador 

20.28 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada.  26 kap 9§ MB MSK  
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Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

20.29 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig miljöskada 
eller överhängande fara för allvarlig miljöskada. 

26 kap 9§ MB MSK  

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

28 § FMH  MSK  

Vattenverksamhet, 11 kap. MB 

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

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

MSK, KE  

Jordbruk och annan verksamhet 

20.32 Avge yttrande i ärende om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB. 12 kap. 6 § MB MSK  

20.33 Besluta om undantag enligt 2004:62. 36 § SJVFS 2004:62 MSK  

20.34 Avge yttrande till länsstyrelsen om undantag från bestämmelserna om 
utrymme för lagring av stallgödsel.  

6-7 §§, 9§ FMJ MSK  

Kemiska produkter och biotekniska organismer 

20.35 Avge yttrande i ärende om dispens från förbud att sprida kemiska 
och biologiska bekämpningsmedel över skogsmark.  

14 kap. 9 § tredje 
stycket MB  

MSK  

20.36 Besluta i ärende om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel enligt 40§ FOB. 

2 kap. 40§ FOB 
2014:425  

MSK  

20.37 Besluta i ärende om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel enligt 41§ FOB. 

2 kap. 41§ FOB 
2014:425 

MSK  

20.38 Besluta i ärende om användning av växtskyddsmedel utomhus i 
vattenskyddsområde inom de delar av ett vattenskyddsområde som 
betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär 

6 kap 1 § NFS 2015:2 MSK  
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Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

(yttre) skyddszon. Alternativt i hela vattenskyddsområdet om det inte 
har indelats i zoner. 

20.39 Besluta i tillsynsärende om skydd mot mark- och vattenförorening 
vid hantering av brandfarliga vätskor.  

NFS 2003:24  MSK   

20.40 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar som 
innehåller fluorerade växthusgaser.  

14 § FFVO MSK  

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

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

MSK  

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

26 kap 9 § MB 

2 kap. 19 § 5-9,  

2 kap 31§ 5-6, 

2 kap 32-33 §§ MTF 

MSK  

20.43 Meddela föreläggande om att den som saluför, överlåter till Sverige 
för in eller från Sverige för ut en kemisk produkt eller bioteknisk 
organism att lämna de prover som behövs för tillsynen. 

1 kap 27§ MTF MSK  

20.44 Besluta i tillsynsärenden avseende registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). 

EG 1907/2006 MSK  

Avfall och producentansvar 

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

45 § AF 

15 kap 24-25 §§ MB 

Föreskrifter om 
avfallshantering 

MSK  
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Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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

45 § AF 

15 kap 24-25 §§ MB 

Föreskrifter om 
avfallshantering 

MSK  

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

45 § AF 

15 kap 24-25 §§ MB 

Föreskrifter om 
avfallshantering 

MSK  

20.48 Besluta i ärenden om eget omhändertagande av latrin, slam och 
utsorterad urin. 

32-33 §§ Föreskrifter 
om avfallshantering  

MSK  

20.49 Besluta om utsträckt hämtningsintervall för slam. 34 § Föreskrifter om 
avfallshantering  

MSK  

20.50 Besluta om gemensam sopbehållare.  Föreskrifter om 
avfallshantering  

RHL/MSK RHL tillhör serviceförvaltningen 

20.51 Besluta om uppehåll av brännbart och matavfall för 
permanentboende och deltidsboende.  

Föreskrifter om 
avfallshantering  

RHL/MSK RHL tillhör serviceförvaltningen 

20.52 Besluta om uppehåll av latrin och slam för permanentboende och 
deltidsboende.  

36 § Föreskrifter om 
avfallshantering 

MSK  

20.53 Besluta om undantag vad avser egen behandling av hushållsavfall. 
(Befrielse). 

15 kap 25 § MB 

37 § Föreskrifter om 
avfallshantering 

MSK  

20.54 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till yrkesmässig 
transport av avfall. 

36-42 §§ AF MSK  
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Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

20.55 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till transport av 
farligt avfall.  

36, 42 §§ AF MSK  

Tillsyn, 26 kap. MB 

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

 26 kap. 9 § MB MSK  

20.57 Besluta att förena föreläggande eller förbud med (fast) vite om högst 
5 000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende. 

26 kap. 14 § MB  

LOV 

MC  

20.58 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om 
högst 5 000 kr per överträdelse eller om 5 000 kr per månad som 
föreläggandet eller förbudet inte åtlyds. 

26 kap. 14 § MB  

LOV 

MC  

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

26 kap. 13 § MB MSK  

20.60 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 MSK  

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

26 kap. 19 § tredje 
stycket MB 

MSK  

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

26 kap. 21 § MB MSK  

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

26 kap. 22 § MB MSK  
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Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

20.64 Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess 
verksamhet i stället ska utföras av någon annan och utse någon att 
göra sådan undersökning, om kostnaden för undersökningen inte 
överstiger 10 000 kronor. 

26 kap. 22 § första 
stycket MB  

MC  

20.65 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 

MSK  

20.66 Bestämma att beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 26 kap. 26 § MB MSK  

20.67 Besluta att lämna klagomål utan ytterligare åtgärd.  26 kap. MB MSK  

20.68 Besluta i ärenden angående anmälan om miljöfarlig verksamhet som 
har beteckningen C i miljöprövningsförordningen. 

26 kap. 9 § MB  

FMH, MPF 

MC  

20.69 Medge att miljörapporten får lämnas in senare.  § 6 NFS 2016:8 MC  

Avgifter 

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

27 kap. 1 § MB,  

Kommunens taxa 

MSK  

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

Kommunens taxa MC  

20.72 Bestämma att besluta om avgift ska gälla omedelbart även om den 
överklagas. 

9 kap 5§ FAPT MSK  

Tillträde m.m., 28 kap. MB 

20.73 Besluta att meddela förbud vid vite av högst 5 000 kronor att rubba 
eller skada mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas ut 
vid undersökningar. 

28 kap. 1 och 7 § MB  MC  
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Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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

28 kap. 1 och 8 § MB MSK  

Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB 

20.75 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 5000 kr.  30 kap. 3 § MB, 
FMSA 

MC  

20.76 Besluta om miljösanktionsavgift överstigande 5000 kr. 30 kap. 3 § MB, 
FMSA 

MyU  

Smittskydd, 9 kap. MB 

20.77 Besluta om erforderliga smittskyddsåtgärder. 9 kap 15 § MB MSK  

20.78 Meddela de föreläggande och förbud som behövs i enskilda fall för 
att förhindra spridning av samhällsfarlig sjukdom. 

9 kap 15 § MB MSK  

20.79 Besluta om att låta förstöra föremål av personlig natur eller låta avliva 
sällskapsdjur som innehas av privatpersoner för att förhindra 
spridning av smittsam sjukdom. 

9 kap 15 § MB MSK  

21. Livsmedelslagen (SFS 2006:804) (LL) 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

21.1 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 EG-bestämmelserna. 

22 § LL LIVS, MSK  

21.2 Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till 
5 000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende. 

23 § LL  

LOV 

MC  
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Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

21.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om 
högst 5 000 kr per överträdelse eller om 5 000 kr per månad som 
föreläggandet eller förbudet inte åtlyds. 

23 § LL 

LOV 

MC  

21.4 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 10 000 kronor. 

24 § första och andra 
styckena LL 

34 § LMF 

LIVS  

21.5 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 § 
Livsmedelslagen. 

24 § LL 

34 § LMF 

MC  

21.6 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 från livsmedel. 

25 § LL 

 

LIVS, MSK  

21.7 Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar 
för sådan begäran föreligger. 

27 § LL LIVS, MSK  

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

33 § LL LIVS, MSK  

21.9 Besluta om sanktionsavgift upp till 5000 kr inom nämndens 
kontrollområde. 

30 c § LL och 39 a – 
39 §§ i LF 

MC  

21.10 Besluta om sanktionsavgift överstigande 5000 kr inom nämndens 
kontrollområde. 

30 c § LL och 39 a – 
39 §§ i LF 

MyU  

21.11 Köpa in livsmedel under dold identitet om det är nödvändigt för att 
kontrollera att livsmedlet uppfyller kraven i 

1. föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och 

23 a § LL LIVS, MSK  
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Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2. EU-förordningar som lagen kompletterar. 

21.12 Meddela förbud eller villkor för handhavande, införsel till landet eller 
utsläppande på marknaden av livsmedel eller material och produkter 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel. 

6 § LL LIVS, MSK  

22. Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) (LMF) 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

22.1 Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med 
livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning om det  
behövs av livsmedelshygieniska skäl. 

8 § LMF LIVS, MSK  

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

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

23.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag 
samt avgift för offentlig kontroll. 

4-7 §§ FAOKL 

Art. 27 EG 882/2004  

Kommunens taxa 

LIVS, MSK  

23.2 Besluta om avgift för registrering. 11 § FAOKL 

3 kap. 3 § LIVSFS 
2021:14 

Kommunens taxa 

LIVS, MSK  

23.3 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften. 18 § FAOKL 

Kommunens taxa 

MC  
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Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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

8 - 10 §§, 17 § 
FAOKL 

Art. 79 2 c och art. 83 
p 1 2017/625 

Kommunens taxa 

LIVS, MSK  

24. Förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importerats från ett tredjeland 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

24.1 Beslut om avgift för importkontroll. Förordning 2006:812 
11-12§§  

MC  

24.2 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att 
korrigerandeinformation ska förmedlas till konsumenterna. 

EU- förordning  

2017/625 Art 138 2 c 

LIVS, MSK  

24.3 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. 

EU- förordning  

2017/625 Art 138 2 d 

MC  

24.4 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens. EU- förordning  

2017/625 Art 138 2 e 

LIVS, MSK  

24.5 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. 

EU- förordning 
2017/625 Art 138 2 g 

LIVS, MSK  

24.6 Besluta 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. 

EU- förordning 
2017/625 Art 138 2  

LIVS, MSK  
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Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

24.7 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde. 30 c LL och 39 a – 39 
i LF 

MyU  

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

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

25.1 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 EG-bestämmelserna. 

23 § LFAB 

12 § FFAB 

LIVS, MSK  

25.2 Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till 
5 000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende. 

24 § LFAB 

LOV 

MC  

25.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om 
högst 5 000 kr per överträdelse eller om 5 000 kr per månad som 
föreläggandet eller förbudet inte åtlyds. 

24 § LFAB 

LOV 

MC  

25.4 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 10 000 kronor. 

25 § LFAB LIVS   

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

27 § LFAB LIVS, MSK  

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

33 § LFAB LIVS, MSK  
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26. Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter (FAOKF) 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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

3-6 §§ FAOKF 

EU förordning 
2017/625 artikel 79 

Kommunens taxa 

LIVS, MSK  

26.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften. 11 § FAOKF 

Kommunens taxa 

MC  

26.3 Besluta om avgift för annan offentlig kontroll som föranleds av 
bristande efterlevnad av regelverket. 

12 § FAOKF 

2017/625 artikel 79 c 

LIVS, MSK  

27. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:20) 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

27.1 Besluta om fastställande av undersökningsprogram och beslut om 
fastställande av provtagningspunkter samt frekvens av normal 
respektive utvidgad kontroll. 

9 § SLVFS 2001:30,  

omtryck LIVFS 
2017:2 

LIVS, MSK  

 

28. Strålskyddslagen (SFS 2018:396), Strålskyddsförordningen (2018:506) 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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

8 kap 4 och 6 §§ SSL 

8 kap 5-6, 9 § SSF 

MSK  

28.2 Besluta om föreläggande upp till 5000 kronor. 8 kap 7§ SSL MC  
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Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

28.3 Besluta att ta ut avgift för anmälnings och tillsynsärende enligt 
strålskyddslagstiftningen.  

8 kap 14 § SSF,  

Kommunens taxa  

MSK  

28.4 Utföra kontrollköp som rör skyldigheten att förvissa sig om att en 
solare har fyllt 18 år 

8 kap 5 § SSL MSK  

28.5 Anmäla överträdelser av SSL, SSF eller kopplade föreskrifter till 
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Åklagarmyndigheten, om 
det finns misstanke om brott. 

8 kap 7 § SSF MSK  

28.6 Besluta i ärende om anmälan avseende yrkesmässig upplåtelse av 
kosmetiskt solarium till solare. 

8 kap 8 § SSF 

10 § SSMFS 2012:5 

MSK  

28.7 Beslut att begära polismyndighetens hjälp som behövs för tillsynen. 8 kap 12 § SSL MSK  

29. Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

29.1 Besluta att ta ut avgift för anmälan, tillstånd och tillsyn enligt LTP. 8 kap 1-2 §§ LTP MSK  

29.2 Bevilja tillstånd och besvara anmälan att bedriva detaljhandeln och 
partihandel enligt lag om tobak och liknande produkter. Tillståndet 
kan meddelas med särskilda villkor. 

5 kap 1-4 och 15 §§ 
LTP 

MSK  

29.3 Beslut att begära polismyndighetens hjälp vid tillämpningen av 18 §. 7 kap 19 § LTP MSK  

29.4 Beslut om att lämna upplysningar, handlingar, varuprover och 
liknande som behövs för tillsynen. 

7 kap 17 § LTP MSK  

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

7 kap 9 § LTP MSK  



 

 

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden Dnr SBN 2022-00010 & SBF2021-2639 

  

 

56 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

29.6 Meddela förelägganden som behövs för att lagen och föreskrifterna 
som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. 

7 kap 9 § LTP MSK  

29.7 Besluta om föreläggande med vite upp till 5000 kronor. 7 kap 9 § LTP MC  

29.8 Utföra kontrollköp som rör skyldigheten att förvissa sig om att en 
mottagare har fyllt 18 år. 

7 kap 22 § LTP MSK  

30. Handel med receptfria läkemedel (2009:730 LHLR) 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

30.1 Kontroll av efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har 
meddelats i lagen. 

20§ LHRL MSK  

30.2 Begära in de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen. 
Ger rätt till företräde till områden, lokaler och andra utrymmen som 
används i samband med detaljhandel och hanteringen i övrigt av 
läkemedel. 

21 § LHRL MSK  

30.3 Rapportera brister i efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter 
som har meddelats i anslutning till lagen till Läkemedelsverket. 

21 § LHRL MSK  

30.4 Debitera avgift av den som bedriver handel med vissa receptfria 
läkemedel. 

23 § LHRL MSK  

 

31. Lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257 LTFNP) 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

31.1 Besluta att ta ut avgift för tillsyn enligt LTFNP. 40 § LTFNP MSK  
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Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

31.2 Besluta i anmälningsärende och besvara anmälan att bedriva 
detaljhandel enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter  

24-25, 28 §§ LTFNP MSK  

31.3 Besluta om förelägganden som behövs för att lagen och 
föreskrifterna som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. 

28 § LTFNP   

31.4 Besluta om att förbjuda den som bedriver detaljhandel med 
tobaksfria nikotinprodukter att fortsätta försäljningen eller, om 
förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. 

29 § LTFNP MSK  

31.5 Besluta om att begära polismyndighetens hjälp vid tillämpningen av 
lagen om tobaksfria nikotinprodukter. 

34 § LTFNP MSK  

31.6 Besluta om att begära in de upplysningar, handlingar, varuprover och 
liknande som behövs för tillsynen. 

32 § LTFNP MSK  

31.7 Besluta om föreläggande med vite upp till 5000 kronor. 31 § LTFNP MC  

31.8 Utföra kontrollköp som rör skyldigheten att förvissa sig om att en 
mottagare har fyllt 18 år i enlighet med 37§ lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter. 

37 § LTFNP MSK  
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32. Samhällsbetalda resor och parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

32.1 Besluta om färdtjänst. LOF 1997:736 ADM  

32.2 Besluta om riksfärdtjänst. LORF ADM  

32.3 Besluta om parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt 
trafikförordningen och Transportstyrelsens föreskrifter. 

13 kap 8§ TFO, TSFS 
2009:73 

ADM  

32.4 Besluta om bifall/avslag på begäran om skolskjuts. SL (2010:800)  ADM Avser begäran av särskilda skäl. 

32.5 Besluta om ersättning/avslag för elevresor enligt lag om kommunens 
skyldigheter att svara för vissa elevresor. 

Lag (1991:1110) om 
kommunernas 
skyldighet att svara 
för vissa elevresor 

ADM  

33. Trafik 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

33.1 Besluta, upphäva och utfärda lokala trafikföreskrifter samt undantag 
från lokala trafikföreskrifter. 

Trafikförordning 
(1998:1276) 

THL  

33.2 Beslut om trafiksäkerhetsåtgärder. Trafikförordning 
(1998:1276) 

THL  

33.3 Ärenden som berör lokaliseringsmärken enligt 
vägmärkesförordningen. 

Vägmärkes-
förordning (2007:90) 

THL  

33.4 Avge yttrande till myndigheter gällande trafikföreskrifter och 
undantag från trafikförordningen.  

Trafikförordning 
(1998:1276) 

THL  

33.5 Besluta om undantag från lokala trafikföreskrifter. Trafikförordning 
(1998:1276) 

THL 

 

Vissa undantag fattas beslut av 
serviceförvaltningens 
projektledare. 
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34. Bostadsanpassning 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

34.1 Besluta om bifall/avslag i ärenden rörande bostadsanpassningsbidrag 
upp till en kostnad per beslut om sex (6) basbelopp och där ärendet 
inte är av principiell betydelse.  

Lag om bostads-
anpassningsbidrag 

BI  

34.2 Besluta om bifall/avslag i ärenden rörande bostadsanpassningsbidrag 
upp till en kostnad per beslut om ett (1) basbelopp och där ärendet 
inte är av principiell betydelse.  

Lag om bostads-
anpassningsbidrag 

BI, ADM ADM endast beslut om bifall 

35. Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (2006:1570), Förordningen (2007:156) om skydd mot hot 
mot människors hälsa 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

35.1 Besluta i tillsynsärenden om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa. 

Lag om skydd mot 
internationella hot 
mot människors hälsa 
(2006:1570), 
Förordningen 
(2007:156) om skydd 
mot hot mot 
människors hälsa 

MC  

35.2 Beslut att debitera avgifter enligt kommunens taxa för prövning och 
tillsyn. 

§8 Förordningen 
(2007:156) om skydd 
mot hot mot 
människors hälsa 

MSK  
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36. Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) 

Punkt Beslut/ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

36.1 Begära att få de upplysningar och handlingar som behövs för 
tillsynen, samt få tillträde till lokaler där den ekonomiska aktören 
bedriver sin verksamhet 

7 § Lag om 
sprängämnesprekurso
rer 

MSK  

36.2 Begära handräckning av polismyndigheten 7 § Lag om 
sprängämnesprekurso
rer 

MSK  

36.3 Besluta om föreläggande. 8 § Lag om 
sprängämnesprekurso
rer 

MSK  

36.4 Besluta att förena föreläggande med vite om högst 5 000 kronor. 8 § Lag om 
sprängämnesprekurso
rer 

MC  

36.5 Besluta att förena föreläggande med vite om mellan 5 000 och 50 000 
kronor 

8 § Lag om 
sprängämnesprekurso
rer 

MyU  

36.6 Besluta om avgift enligt fastställd taxa 8 § Lag om 
sprängämnesprekurso
rer 

MSK  
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