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Inledning 

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

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

tas av fullmäktige, nämnd eller med stöd av delegeringsreglerna i Kommunallagen (KL). 

Med delegat menas den till vilken viss beslutanderätt överlåts från nämnd. Mottagare av 

ett sådant uppdrag kan vara en eller flera förtroendevalda i nämnden eller en 

tjänsteperson hos kommunen.  

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

verkställande eller förberedande åtgärder som bereder eller genomför nämnd- och 

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

dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet. 

Syfte och innebörd 

Huvudsyftet med delegering är att avlasta en nämnd löpande rutinärenden. Med 

delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt, det vill säga ger någon 

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

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

ansvaret. Beslut som fattas av en tjänsteperson utan delegering i ärendet saknar laga 

verkan, dvs. det gäller inte. Enligt KL beslutar numera varje nämnd själv inom de ramar 

som lagen anger vilka ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska göras till föremål 

för delegering och vem som ska få beslutanderätten på nämndens vägnar. 
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Vad kan nämnden delegera? 

Delegation och ren verkställighet  

Vad som kan delegeras är beslut regleras i kommunallagen och i plan- och bygglagen 

(PBL). Från beslut i detta sammanhang måste särskiljas rent förberedande och 

verkställande åtgärder, vilka normalt utförs av de anställda enligt den etablerade 

arbetsfördelningen mellan förtroendevalda och anställda som måste finnas för att 

verksamheten ska fungera. Rätten att som tjänsteperson agera vid verkställande 

åtgärder följer med den tjänst man innehar. Detta medför att delegationsordningen inte 

behöver omfatta ärenden av rent verkställande karaktär. 

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

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

decentralisering antas vidga området för ren verkställighet. Karaktäristiskt för beslut 

enligt kommunallagen är att det förutsätter ett självständigt ställningstagande som 

kräver överväganden och bedömningar inför flera beslutsalternativ. Vid verkställighet 

saknas normalt utrymme för beslutsalternativ och valmöjligheter. Ställningstagandet är i 

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

mindre en ”mekanisk” verkställighet utifrån fastställda principer.  

Ärendegrupp eller enskilda ärenden  

Delegering kan avse en hel ärendegrupp, vilket är vanligast, eller ett enskilt ärende. I 

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

delegera beslutanderätten i ett enskilt ärende som inte omfattas av 

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

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

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

beslutanderätten delegeras i det aktuella ärendet, eventuellt med lämpligt villkor. 
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Ärenden som inte får delegeras  

En nämnd har det politiska ansvaret och måste kunna fatta beslut i frågor som är av 

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

kap. 38 § KL:  

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

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

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

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

beskaffenhet eller annars av större vikt  

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

nämnden, eller  

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

Följande ärenden får inte delegeras enligt 12 kap 6 § PBL: 

Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 37 §, 7 kap. 5 § och 9 kap. 30 § och 37 § andra 

stycket KL får, utöver det som följer av 6 kap. 38 § KL, 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 § PBL 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. 5 PBL. 

 
I de flesta delegationsordningar finns angivet ett generellt undantag från delegationen 

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

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

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

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

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

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

Delegatens beslut ska anmälas till nämnden vid nästa sammanträde.  

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

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

ordförandebeslut är att kalla nämnden till extra sammanträde.  

 

Vidaredelegering  

Nämnden får överlåta till en förvaltningschef att vidaredelegera sin beslutanderätt till 

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

annat då användandet av vidaredelegering begränsar nämndens möjligheter att 

överblicka vem som slutligen erhåller beslutanderätten används denna möjlighet mycket 

sällan.  

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

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

eller en tjänsteperson.  

Villkor för delegationsuppdrag  

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

Det kan vara ekonomiska begränsningar, krav på föredragning av tjänsteperson eller 

villkor om samråd innan ett beslut fattas.  
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Att avstå från delegationsbeslut  

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

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

delegaten att särskilt motivera ett sådant överlämnande finns inte.  

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

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

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

delegat eller till nämnden.  

Ärenden gentemot annan nämnd inom 

samma förvaltningsorgan 

Vid ärenden där nämnden är part i ärende gentemot en annan nämnd ingående i samma 

förvaltningsorgan (d.v.s. samhällsbyggnadsförvaltningen) ska sådana ärenden alltid 

överlämnas till nämnden eller Ordförande för beslut. 

Anmälan av delegationsbeslut  

Beslut som fattas med stöd av nämnddelegation är juridiskt sett nämndens beslut och 

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

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

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

ärende och besluta.  

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

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

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

beslutat om delegationsuppdraget.  
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Varje delegationsbeslut måste anmälas till nämnden för att bli rättsligt bindande för 

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

fattats och vilket beslut som fattats.  

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

information. Nämnden bestämmer själv formerna och tidpunkten för 

återrapporteringen.  

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

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

kan identifiera varje delegationsbeslut.  
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Arbetsordning för delegationsbeslut  

1. Delegering innefattar inte rätt att besluta i ärenden som är av principiell 

beskaffenhet eller annars är av större vikt.  

2. Alla ärenden i delegationsordningen delegeras till förvaltningschef. Det gäller inte 

för ärenden som är delegerade till arbetsutskott, ordförande eller vice 

ordförandena. 

3. Förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera delegationen i de ärenden som 

förvaltningschefen har delegation för.  

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

beslutet och vem som eventuellt varit föredragande i ärendet.  

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

anmälas till nämnden.  

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

inte kan avvaktas, ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  

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

dennes frånvaro är tillförordnad chef. Om inte tillförordnad chef har utsetts 

övergår delegationsrätten till ordförande.  

8. Vid ordförandens frånvaro övergår delegationen till i första hand 1:e vice 

ordförande och i andra 2:e vice ordförande.  

9. I ärenden som berör ordförande övergår delegationen till i första hand 1:e vice 

ordförande och i andra 2:e vice ordförande. 

 

Förvaltningschefen har delegation på samtliga områden inom delegationsordningen med 

undantag för de ärenden som är delegerade till arbetsutskottet, ordföranden och vice 

ordförandena. 
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Delegationsuppdrag 

Allmänna ärenden 

 Delegat 

Brådskande ärenden där nämndens beslut inte kan avvaktas. Ordförande 

Beslut om vilka beslut och domar från domstolar och myndigheter som ska 

överklagas till högre instans. 

Ordförande 

Beslut om att nämnden avstår från att lämna yttrande över remiss. Ordförande 

Beslut om vem som ska ges rätt att företräda nämnden vid domstol eller 

annan myndighet.  

Förvaltningschef 

Överklaga beslut och domar till högre instans som innefattar ändring av 

beslut som har fattats med stöd av delegation. 

Förvaltningschef 

Lämna yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut 

som fattas med stöd av delegation. 

Förvaltningschef 

Beslut om att avvisa ett ärende. Förvaltningschef 

Beslut om att avvisa överklagande om skrivelsen inkommit för sent. Förvaltningschef 

Beslut om att inte lämna ut allmän handling eller ställa upp förbehåll för 

utlämnande. 

Förvaltningschef 

Beslut om förskottsbetalning för avskrift eller kopia av allmän handling Förvaltningschef 

Beslut om kvartersnamn. Förvaltningschef 

 

Personal 

 Delegat 

Anställningsbeslut inklusive löne- och anställningsvillkor vid nyanställning 

av personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen för: 

• avdelningschef/enhetschef 

• övrig personal 

 

(Tidsbegränsad anställning av personal under en sammanlagd tid av högst 

sex månader är verkställighet och beslutas av närmsta chef.) 

  

  

 Förvaltningschef 

Förvaltningschef 
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Förordnande av avdelnings- och enhetschef Förvaltningschef 

Tjänstledighet utan lön som ej följer av lag, avtal eller kommunens riktlinjer 

för: 

• Avdelnings-/enhetschef 

• Övrig personal 

  

  

Förvaltningschef 

Förvaltningschef 

  

Beslut om avstängning och disciplinär åtgärd enligt AB. Förvaltningschef 

Beslut om uppsägning/avsked av arbetstagare  Förvaltningschef 

Överenskommelse/avtal med enskild arbetstagare om avslutande av 

anställning enligt i Växjö kommun fastställda riktlinjer. 

Förvaltningschef 

Beslut om att behålla lön eller del därav vid utbildning enligt gällande AB. Förvaltningschef 

Beslut om förbud mot bisyssla för arbetstagare Förvaltningschef 

Besluta om att godkänna resor i tjänsten mer än 5 dagar för underställd 

personal. 

  

Motsvarande för förtroendevalda 

Motsvarande för ordförande 

  

  

Förvaltningschef,  

  

Ordförande 

Vice ordförande 

 

Ekonomi 

 Delegat Notering 

Utse beslutsattestanter bland 
underställd personal för 
byggnadsnämndens förvaltning 
enligt reglemente för kontroll av 
ekonomiska transaktioner. 
 

Förvaltningschef  

Beslut att avskriva fordringar upp till 
ett prisbasbelopp.  
 

Förvaltningschef  

Utfärdande av betalkort för 
underställd personal 
 
Motsvarande för förtroendevalda 

Förvaltningschef 
 
 
Ordförande 
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Motsvarande för ordförande 

 
Förste vice ordförande 

Beslut om upphandling (inklusive 
tilldelningsbeslut och tecknade av 
avtal) och anskaffning av varor och 
tjänster utom ramavtal, inom ramen 
för beslutad budget 
 
a) beslut från ett prisbasbelopp upp 
till högst fem prisbasbelopp 
b) beslut upp till högst 25 
prisbasbelopp 
 

 

 

 
 
Förvaltningschef 
 
Förvaltningschef 

Upphandling och 
anskaffning av 
varor och 
tjänster på 
ramavtal inom 
budget räknas 
som 
verkställighet. 
Upp till ett 
prisbasbelopp är 
verkställighet 

Uttag av avgift i förskott samt 
reduktion av avgift vid överskriden 
tidsfrist.  

Förvaltningschef  

Beslut om nedsättning eller 
efterskänkande av avgifter 
maximalt ett halvt prisbasbaslopp i 
enskilda fall.  

Förvaltningschef  

Beslut om nedsättning eller 
efterskänkande av avgifter 
maximalt 2,5 prisbasbelopp.  

Förvaltningschef  

Teckna planavtal som reglerar 
arbets- och kostnadsfördelning vid 
detaljplanering och 
områdesbestämmelser. 

Förvaltningschef  

 

Personuppgifter 

 Delegat 

Beslut om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande 

eller blockerande av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, EU 

2016/679 (GDPR)  

Förvaltningschef 

Yttrande till förvaltningsrätt och besluta om överklagande gällande 

utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller 

blockerande av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, EU 

2016/67 (GDPR) 

Förvaltningschef 

Rätt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt dataskyddsförordningen, 

EU 2016/679 (GDPR) 

Förvaltningschef 
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Beslut om anmälan av personuppgiftsincidenter till 

Integritetsskyddsmyndigheten enligt dataskyddsförordningen, EU 

2016/679 (GDPR) 

Förvaltningschef 

 

Plan- och bygglagen (PBL) 

Specifika ärenden 

  Delegat 

5 kap 11 PBL Samråd av områdesbestämmelse och 

detaljplan 

Förvaltningschef 

5 kap 11 a PBL 

och 6 kap 6, 7 §§ 

MB 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

och beslut om betydande miljöpåverkan 

Förvaltningschef 

5 kap 18 § PBL Granskning av detaljplan AU 

9 kap 2 § 1 st 1 

och 2 

Bygglov större än 500 m2 BTA. För 

byggnader som omfattar handel, hantverk, 

verksamhet och industri större än 700 m2 

BTA. 

Ordförande  

9 kap 2 §  Bygglov för tillbyggnad och bygglovspliktiga 

ändringar inom område utan detaljplan 

eller områdesbestämmelse när åtgärder 

inte strider mot översiktsplanen.  

Ordförande 

11 kap 39 kap  Beslut om ansökan om utdömande av vite. Förvaltningschef 

11 kap 39 §  Beslut om ansökan om handräckning för 

tillträde för genomförande av en åtgärd 

som avses med föreläggande som 

meddelats med stöd av 11 kap 19 – 25 §§ 

PBL. 

Förvaltningschef 

 



Information från  
Växjö kommun 

15 
 

Ärendegrupp A  

Gäller inte inom riksintresset Växjö stad 

Bygglov m m enligt 9 kap PBL 

  Delegat 

9 kap 2 § 1 och 2 st Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter 

som anges i 9 kap 30 – 32 a §§ PBL i följande 

ärenden: 

Förvaltningschef 

 ▪ Nybyggnad eller tillbyggnad inom 

detaljplan för handel, kontor, verksamhet, 

hantverk eller handel med högst 700 m2 

BTA.  

Förvaltningschef 

 ▪ Nybyggnad en- eller tvåbostadshus inom 

detaljplan (ej gruppbyggda hus). 

Förvaltningschef 

 ▪ Tillbyggnad av en- och två bostadshus. Förvaltningschef 

 ▪ Ny- eller tillbyggnad av 

komplementbyggnad med högst 500 m2 

BTA. 

Förvaltningschef 

 ▪ Ny- eller tillbyggnad av kiosk, byggnader 

för teknisk försörjning och jämförbara 

byggnader inom detaljplan om högst 500 

m2 BTA. 

Förvaltningschef 

 ▪ Ny- eller tillbyggnad av mindre byggnader 

såsom kiosk, förråd, vindskydd, 

kolonistuga, toalett, byggnader för teknisk 

försörjning och motsvarande byggnader 

utanför område med detaljplan om högst 

100 m2 BTA. 

Förvaltningschef 

9 kap 2 § 1 st 3 a pkt Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis 

för väsentligt annat ändamål inom område med 

detaljplan eller områdesbestämmelse.  

Förvaltningschef 
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9 kap 2 § 2 st 3 b pkt Inredande av någon ytterligare bostad eller någon 

ytterligare lokal för handel, hantverk, verksamhet 

eller industri.  

Förvaltningschef 

9 kap 2 § 1 st 3 c  

och 8 § 1 st  

Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial 

eller andra åtgärder som avsevärt påverkar 

byggnadens yttre utseende.  

Förvaltningschef 

9 kap 8 § 1 st 2 b pkt 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. 

Förvaltningschef 

9 kap 2 § 1 st 1 och 2 

pkt 

Ändring av gällande bygglov inom ramen för 

tidigare medgiven bruttoarea eller medgiven 

avvikelse från detaljplan eller 

områdesbestämmelser. 

Förvaltningschef 

9 kap 8 § 1 st 1 och 

16 kap 7 §  

samt PBF 6 kap 1 – 2 

§§ 

Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag, 

materialgårdar, parkeringsplatser utomhus, 

småbåtshamn inom område med detaljplan, fasta 

cisterner med en volym om maximalt 50 m², murar 

och plank samt transformatorstationer.  

Förvaltningschef 

9 kap 8 § 1 st 1 pkt 

och 16 kap 7 §  

samt PBF 6 kap 3 - 4 

§§ 

Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller 

ljusanordningar. 

Förvaltningschef 

9 kap 10 § Beslut om rivningslov inom ramen för de 

föreskrifter som anges i 9 kap. 34 § PBL, dock ej 

rivning av byggnad som ur historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt har större värde eller rivning som kräver 

beslut enligt annan författning. 

Förvaltningschef 

9 kap 11 – 13 §§ Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 

9 kap 35 § PBL. 

Förvaltningschef 
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9 kap 14 § Bygglov för åtgärder som inter kräver lov. Förvaltningschef 

9 kap 19 § Beslut om villkorsbesked inom ramen för 

föreskrifterna i 9 kap 19 § PBL. 

Förvaltningschef 

9 kap 22 § och 9 kap 

46 § 

Föreläggande av att avhjälpa brister inom en viss 

tid när det gäller lov, förhandsbesked och anmälan.  

Avvisning av ansökan eller anmälan när 

föreläggande om komplettering inte har skett. 

Förvaltningschef 

9 kap 24 § Beslut om att samordning med miljönämnd enligt 

9 kap 24 § 1 stycket PBL ej ska ske, då särskilda skäl 

för det föreligger. 

Förvaltningschef 

9 kap 27 § Beslut om att förlänga handläggningstiden för 

ärende om lov eller förhandsbesked i högst 10 

veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. 

Förvaltningschef 

9 kap 31 § b, c, d Bygglov får ges om avvikelsen är liten och 

överensstämmer med syftet med detaljplanen 

under förutsättning att det finns stöd i övrigt i 

delegationsordningen för att ge bygglov för den 

specifika åtgärden enligt delegation. Det gäller 

även om synpunkter har inkommit på lovet. 

Förvaltningschef 

9 kap 33 § Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för 

föreskrifterna i 9 kap 33 § PBL i de fall åtgärden 

har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig 

användning av byggnad eller mark eller om 

åtgärden har ringa påverkan på omgivningen. 

Förvaltningschef 

9 kap 42 a § 2 st Beslutet om att ett bygglov, rivningslov eller 

marklov för verkställas tidigare än fyra veckor 

efter att beslutet har kungjorts enligt 9 kap 41 a § 

om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse 

kräver det.  

Förvaltningschef 

10 kap 22 § 1 st Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap 14 § 

inte behövs något samråd. Det omfattar samtliga 

ärenden om anmälan enligt 6 kap 5 § PBF. 

Förvaltningschef 
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10 kap 22 § 1 st Beslut att förelägga byggherren, om det enligt 10 

kap PBL inte behövs något tekniskt samråd, att ge 

in de ytterligare handlingarna som behövs för 

nämndens prövning i frågan om startbesked.  

Förvaltningschef 

10 kap 34 – 37 §§ Beslut om slutbesked respektive interimistiskt 

slutbesked enligt föreskrifterna i 10 kap 34 – 37 §§. 

Förvaltningschef 

11 kap 5 §  Rätt avskriva ärenden föranledda av anmälan där 

nämnden inte ska ingripa för att åstadkomma 

rättelse.  

Förvaltningschef 

11 kap 19 § Åtgärdsföreläggande som inte förenas med vite. Förvaltningschef 

11 kap 22, 23 § Beslut om föreläggande för ökad trafiksäkerhet 

utan vite. 

Förvaltningschef 

 

Ärendegrupp B  

Bygglov m m inom riksintresset Växjö stad 

  Delegat 

9 kap 33 § Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter 

som anges i 9 kap 30 – 32 §§ PBL i följande 

ärenden: 

▪ Nybyggnad av eller väsentligt ändra upplag 

eller materialgårdar. 

▪ Nybyggnad av eller väsentligt ändra murar 

eller plank. 

▪ Anordna eller väsentligt ändra 

parkeringsplatser utomhus. 

▪ Ny- och tillbyggnad av kiosk, anläggning 

för teknisk försörjning och dylika 

byggnader om högst 50 m². 

Förvaltningschef 
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▪ Väsentlig ändring av byggnadens exteriör i 

form av omfärgning, byte av 

fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial. 

 

 

Ärendegrupp C 

Genomförande av byggåtgärder m m enligt 10 kap PBL 

  Delegat 

10 kap 13 § Beslut att utse ny kontrollansvarig om en 

kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag 

Förvaltningschef 

10 kap 22 § 1 st 2 pkt Beslut om att förelägga byggherren att ge in de 

ytterligare handlingar som för nämndens 

prövning i frågan om startbesked. 

Förvaltningschef 

10 kap 23 – 24 §§ Beslut att med startbesked godkänna att en 

åtgärd får börjas och att i startbeskedet 

- - Fastställa den kontrollplan som ska gälla med 

uppgift om vem eller vilka som är sakkunniga eller 

kontrollansvariga 

- - Bestämma de villkor som behövs för att få 

påbörja åtgärden 

- - Bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för 

utstakning som behövs 

- - Bestämma hur de handlingar som ska lämnas 

inför beslut om slutbesked, ge de upplysningar om 

krav enligt annan lagstiftning som behövs. 

Förvaltningschef 

10 kap 27 § och 11 kap 

8 § 

Anmärkning i anslutning till 

arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för 

nämndens tillsynsarbete som innefattar för 

byggherren bindande föreskrift. Föreläggande 

Förvaltningschef 
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med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av 

nämnden. 

10 kap 18 § Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs 

någon kontrollplan. 

Förvaltningschef 

10 kap 29 § Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller 

rivningsåtgärderna eller för kontrollen. 

Förvaltningschef 

 

Ärendegrupp C 

Tillsyn och påföljder enligt 11 kap PBL 

  Delegat 

11 kap 7 § Avge ingripandebesked inom ramen för 

föreskrifterna enligt 11 kap 8 § PBL. 

Förvaltningschef 

11 kap 9 § Beslut att av polismyndigheten begära det biträde 

som behövs för tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL 

Förvaltningschef 

11 kap 17 § 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. 

Förvaltningschef 

11 kap 18 § 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 

Förvaltningschef 

11 kap 30 – 32 §§ Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, 

även förbud som förenas med vite 

Förvaltningschef 

11 kap 33 § 1 pkt Beslut om förbud mot användning av 

byggnadsverk om byggnadsverket har 

säkerhetsbrister, även förbud som förenas med 

vite 

Förvaltningschef 
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11 kap 33 § 2 pkt Beslut om förbud mot användning av 

byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar 

för att ge slutbesked 

Förvaltningschef 

11 kap 34 § Besluta att utse annan funktionskontrollant inom 

ramen för föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL 

 

Förvaltningschef 

11 kap 35 § Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen 

för föreskrifterna i 10 kap. 11 och 11 kap 35 §§ PBL 

och, efter förslag av byggherren, besluta om en ny 

kontrollansvarig. 

Förvaltningschef 

11 kap 39 § 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 

Förvaltningschef 

 

Ärendegrupp C 

Plan- och byggförordningen (PBF) m m 

8 kap 8 § och 5 kap 9 § 

PBF 

Beslut av om särskild besiktning av hissar och 

andra motordrivna anordningar. 

Förvaltningschef 

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 

Beslut om användningsförbud för hissar och 

andra motordrivna anordningar med tillämpning 

av bestämmelserna i 3 kap 4-5 §§ BFS. 

Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 

16 § BFS. 

Beslut om anstånd med besiktning i fall där det 

finns särskilda skäl enligt 3 kap 17 § BFS. 

Förvaltningschef 
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PBF 5 kap. 1-7 §§ och 

kap. 3 § (samt 11 kap. 

19-20 §§ PBL) 

Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till 

byggnader som inte fullgör sina skyldigheter 

ifråga om funktionskontroll av ventilationssystem 

fullgör sina skyldigheter. 

Förvaltningschef 

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 

Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt 

för funktionskontroll av ventilationssystem. 

Förvaltningschef 

BBR 1:22 Beslut att medge mindre avvikelse från 

föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 

byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt 

tillfredsställande och det inte finns någon 

avsevärd olägenhet från annan synpunkt 

Förvaltningschef 

BFS 2010:28, EKS 7 2 § Beslut att medge mindre avvikelse från 

föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 

byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt 

tillfredställande och det inte finns någon 

avsevärd olägenhet från annan synpunkt 

Förvaltningschef 

LED 11 § första stycket 

13, 25 §§ 

Beslut om föreläggande (utan vite) som behövs 

enligt 25 § lagen om energideklarationer för att 

byggnadens ägare ska fullgöra sin skyldighet 

▪ att för byggnader med 

luftkonditioneringssystem enligt 10 § i 

Förvaltningschef 
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lagen som inte skall energideklareras, se 

till att systemet regelbundet besiktigas på 

det sätt som anges i 11 § första stycket i 

lagen. 

▪ att den energideklaration som senast har 

upprättats för byggnaden är tillgänglig på 

väl synlig plats enligt vad som anges i 13 § 

i lagen. 

Lagen (2010:1011) och 

förordningen 

(2010:1075) om 

brandfarliga och 

explosiva varor 

Avge yttrande enligt lag och förordning om 

brandfarliga och explosiva varor.  

Förvaltningschef 

LBFF 1 b § Beslut om att byggfelsförsäkring inte behövs Förvaltningschef 

LBFF 14 § Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs Förvaltningschef 

  

Ärendegrupp D 

Byggande utanför område med detaljplan enligt 9 kap PBL 

  Delegat 

9 kap 17 § PBL Förhandsbesked av en- och tvåbostadshus utanför 

område med detaljplan om ingen erinran 

inkommit. 

Förvaltningschef 

9 kap 2 § 1 och 2 st Nybyggnad av en- och tvåbostadshus utanför 

område med detaljplan i enlighet med givet 

förhandsbesked. 

Förvaltningschef 

9 kap 2 § 1 och 2 st Rivning eller nybyggnad av en- och tvåbostadshus 

utanför område med detaljplan (inklusive 

lokaliseringsprövning) om ingen erinran inkommit. 

Förvaltningschef 
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Ärendegrupp E 

Fastighetsbildningslagen (FBL) 

4 kap 25 § Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten. 

Förvaltningschef 

5 kap 3 tredje st  Besluta att påkalla fastighetsreglering som 

behövs för att mark och vatten ska kunna 

användas på ett ändamålsenligt sätt. 

Förvaltningschef 

14 kap 1 a § 1 st 4 – 7  Beslut att ansöka om fastighetsbestämning. Förvaltningschef 

15 kap 11 §  Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut 

eller gränsutmärkning. 

Förvaltningschef 

 

Ärendegrupp E 

Anläggningslagen (1973: (AL) 

18 § Rätt att påkalla förrättning. Förvaltningschef 

21 § Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att 

frågan om förhandsbesked eller bygglov bör 

avgöras innan gemensamhetsanläggning inrättas. 

Förvaltningschef 

30 § Godkännande av beslut eller åtgärd. Förvaltningschef 

 

Ärendegrupp E 

Ledningsrättslagen (LL) 

19 §  Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att 

frågan om förhandsbesked eller bygglov bör 

avgöras innan upplåtelse av ledningsrätt sker 

Förvaltningschef 

28 § Godkännande av beslut eller åtgärd. Förvaltningschef 

  Förvaltningschef 
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Ärendegrupp F 

Lagen om lägenhetsregister (LOL) 

10 § LOL Beslut om att fastställa belägenhetsnummer. Förvaltningschef 

11 § LOL Beslut om att fastställa lägenhetsnummer.  Förvaltningschef 

 

Ärendegrupp F 

Lag (2000:224) om fastighetsregister (FRL) 

3 § FRL Att enligt Lag om fastighetsregister föra 

registrets innehåll avseende adress- och 

byggnadsdel. Avseende adressdel tas beslut om 

ny adress 

Förvaltningschef 

 

Ärendegrupp G 

Föreläggande om komplettering enligt 9 kap PBL 

9 kap 22 § 1 st och 9 

kap 46 § PBL 

Föreläggande om att avhjälpa brist i ansökan om 

lov, förhandsbesked eller anmälan.  

Förvaltningschef 

Ärendegrupp H 

Strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) 

26 kap  Beslut om avslut av tillsynsärende avseende 

strandskydd om ingen åtgärd föreslås.  

Förvaltningschef 

7 kap 18 c § 1 pkt Beslut om strandskyddsdispens om det finns en 

befintlig tomtplats. 

Förvaltningschef 

7 kap 18 c 1, 3, 4, 5 

pkt 

Beslut om dispens för ny- eller tillbyggnad av 

mindre byggnader som inte är bostad och avser 

anordningar och åtgärder såsom kiosk, 

kolonistuga, transformatorstation, 

avloppspumpstation, diken, rörledningar, dammar 

samt ersättning av befintlig brygga med ny.  

Förvaltningschef 
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Ordlista 

Förkortningar 

FL Förvaltningslagen 

KL Kommunallagen 

PBL Plan- och bygglagen 

PBF Plan- och byggförordningen 

BBR Boverkets byggregler 

BFS Boverkets författningssamling 

MB Miljöbalken 

LBFF Lagen om byggfelsförsäkring 

FBL  Fastighetsbildningslagen 

AL Anläggningslagen 

LL Ledningsrättslagen 

LOL Lagen om lägenhetsregister 

 

 

 


