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Detta dokument utgör Samhällsbyggnadsnämndens (SBN:s) delegationsordning.
Delegationsordningen utgör ett ”levande” styrdokument och behöver därför fortlöpande
utvärderas och anpassas vid behov, såväl efter lokala hänsyn som efter förändrad eller
nytillkommande lagstiftning.
Arbetet med att fastställa och se över delegationsordningen kan vid sidan av goda rutiner för
protokollförande och tydliga anmälningsrutiner1 ses som ett uttryck för nämndens ansvar
enligt 6 kap. 7§ kommunlagen (KL):
Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Den skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på
ett i övrigt tillfredställande sätt.
Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3kap. 16§ har lämnats
över till någon annan.

I delegationsordningen anges alltid ”lägsta” delegat med möjlighet att fatta beslut.
Det innebär att närmast överordnad alltid kan besluta i delegatens ställe.
Beslutanderätten avser såväl bifall som helt/delvis avslag såvida inget annat anges.

1

Kvalitetssäkrade rutiner i dessa delar spelar roll för när besvärsfrister skall börja löpa. Se vidare Svenska kommunförbundet, PBL Kommunerna
och PBL 6, Håkan Torngren, Rolf Romson, Delegation enligt PBL och speciallagstiftning, 1990, sid 19
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Samhällsbyggnadsnämndens allmänna handlingar
Tabell 1
Punkt
Arbetsområde
Lagrum
Beslut
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
6 kap. Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, m.m.
1
Ej lämna ut handling
2§
Beslut om
3§
Att inte lämna ut uppgifter ur allmän handling
4§

Delegat
VC

Omprövning
Tabell 2
Punkt
Arbetsområde
Förvaltningslagen (1986:223)
1
Inkommit för sent

Lagrum

Beslut

Delegat

24 §

SC

2

Rätta beslut

26 §

Beslut om
Att avvisa för sent inkommit överklagande.
Beslut om
Att rätta beslut som fattats av delegat

3

Ompröva beslut

27 §

Delegaten
i
ursprungs
beslutet
Delegaten
i
ursprungs
beslutet

Beslut om
Att ompröva beslut som fattats av delegat.

Yttrande över överklagat Samhällsbyggnadsnämndsbeslut
Tabell 3
Punkt
1

Arbetsområde
Yttrande över
överklagande

Lagrum
KomL 6
kap 34 §

Beslut
Beslut om
Yttrande till högre instans med anledning av överklagande av
beslut som fattats med stöd av delegation.

Delegat
Delegaten i
ursprungsbe
slutet

Yttrande till andra myndigheter
Tabell 4
Punkt
1

Arbetsområde
Yttrande till annan
myndighet

Lagrum

Beslut
Beslut om
Avge yttrande till annan myndighet

Delegat
MI, KE
BI, BLH
UI, TI

Brådskande beslut
Tabell 5
Punkt

Arbetsområde

Lagrum

Beslut

1

Nämndens
ansvarsområde

KomL 6 kap 36§

Brådskande beslut där tid inte medges för
normal beslutsgång.

Delegat i
turordning
1. Ordförande SBN
2. Vice ordförande
SBN
Samråd ska ske
mellan ordf. resp.
vice ordf.
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Viten
Ekonomiärenden
Tabell 7
Punkt
1

Arbetsområde
Avtal

2

Avtal

3

Attesträtt

Lagrum

Beslut
Rätt att teckna avtal inom nämndens
ansvarsområde
Rätt att teckna arrende för odlingslotter för
kommunens räkning
Utse beslutsattestanter

Delegat
EC inom respektive
verksamhetsområde
ADM
SC

Övriga administrativa ärenden
Tabell 8
Punkt
1

Arbetsområde
Rättegångsfullmakt

Lagrum
KomL 6:6

Beslut
Utfärdande och återkallande att föra
samhällsbyggnadsnämndens talan inför
domstolar och myndigheter

Delegat
Sektorchef

Myndighetsbeslut inom miljö- och hälsoskyddsområdet
Tabell 9
Punkt
Arbetsområde
Miljöbalken (1998:808)
Andra avdelningen – Skydd av naturen
7 kap – Skydd av områden
1
Vattenskyddsområde

Lagrum

Beslut

Delegat

22 §

MI

2

18b §

Beslut om
Tillstånd, anmälan, dispens och undantag enligt
föreskrifterna fattade med stöd av denna paragraf
Beslut om,
Strandskyddsdispenser
Beslut om
Tillstånd och anmälan enligt föreskrifterna

3

Strandskydd

Länsstyrelsen Västra
Götalands län
skyddsföreskrifter för Göta
Älv 14FS 2004:212
Miljöbalken (1998:808)
Tredje avdelningen - Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter
9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
4
Tillstånds- och
6§
Beslut om
anmälningsplikt för
Att förelägga verksamhetsutövare att söka tillstånd
miljöfarlig verksamhet
5
Djur inom detaljplan
11 §
Beslut om
Tillstånd att hålla djur inom områden med
detaljplan/områdesbestämmelser
6
Lokala föreskrifter för att
12 §
Beslut om
skydda människors hälsa
tillstånd, anmälan, dispens eller undantag enligt
och miljö i Ale
föreskrifter meddelande med stöd av denna §.

MI, KE
MI

MI
MI
MI
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7

Smittspridning

15 §

8

Beslut om
Åtgärder för att spåra smitta och/eller undanröja risken
för smittspridning.
Beslut om
Att förstöra föremål eller avliva sällskapsdjur för att
förhindra smittspridning

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
9
Avloppsanordning 13 §
Beslut om
vattentoalett
Tillstånd och föreskrifter för avloppsanordning;
inrättande eller anslutning av vattentoalett
10
Värmepump
17 §
Beslut om
Tillstånd och föreskrifter för inrättande av värmepump
11

Avlopp/Värmepump

18 §

12

Föreläggande
Försiktighetsmått
Förbud

27 §

MI
VCM

MI
MI

Beslut om
Slutbesiktning
Beslut om
Att meddela föreläggande om försiktighetsmått
Beslut om
Att meddela förbud

MI

14

Beslut om
Att förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd

MI

15

Beslut om
underrättelse om att inga åtgärder vidtas

MI

13

Miljöbalken (1998:808) forts.
Tredje avdelningen - Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter
10 kap. Verksamheter som orsakar miljöskador
16
Allvarlig miljöskada
14 §
Beslut om
Att förelägga verksamhetsutövare att vidta avhjälpande
åtgärder i samband med allvarlig miljöskada
Miljöbalken (1998:808) forts.
Tredje avdelningen - Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter
12 kap. Jordbruk och annan verksamhet
17
Verksamhet som kan komma 6 §
Beslut om
att väsentligen ändra
Att förelägga anmälningsskyldige att vidta åtgärder som
naturmiljön
begränsar eller motverkar skada på naturmiljö.
18
Beslut om
Att förbjuda verksamhet
19
Miljöhänsyn i jordbruket
10 §
Beslut om
tillstånd, anmälan, dispens eller undantag enligt
förordningar och föreskrifter meddelande med stöd av
denna §.
Miljöbalken (1998:808)
Tredje avdelningen - Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter
14 kap Kemiska produkter och biotekniska organismer
20
Kemiska produkter och
8§
Beslut om
biotekniska organismer
Tillstånd, anmälan, dispens eller undantag enligt
förordningar och föreskrifter meddelande med stöd av
denna §.
Miljöbalken (1998:808)
Tredje avdelningen - Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter
15 kap Avfall och producentansvar
21
Tillstånd att återvinna själv
18 §
Beslut om
st. 3 och 4
Ge tillstånd till att själv återvinna och bortskaffa avfall
Kommunal Renhållningsordning, föreskrifter om avfallshantering
22
Renhållning
Beslut om
Tillstånd, anmälan, dispens eller undantag enligt
renhållningsordning för Ale kommun
Renhållning
22 §
Beslut om
Anmälan och ansökan gällande utökad
hämtningsintervall.
Miljöbalken (1998:808)
Femte avdelningen -tillsyn m.m.
26 kap. Tillsyn
23
Föreläggande
9§
Beslut om
Föreläggande
24
Förbud
9§
Beslut om
Förbud
25
Namn och adress till ny
13 §
Beslut om
ägare eller
Att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att
nyttjanderättshavare
lämna namn och adress till ny ägare eller
nyttjanderättshavare.

MI
VCM

MI

MI, KE
VCM
MI, KE

MI

MI
MI
KVOS

MI
VCM
MI
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26

Underrättelse till
inskrivningsmyndighet

15 §

27

Verkställighet och rättelse på
den felandes bekostnad

17 §

28
29

18 §

30

Verksamhetsutövarens
kontroll och miljörapport

19 §

31

Upplysningar

21 §

32

Undersökning

22 §

33

34
35

Beslut med omedelbar
verkan
Miljöbalken (1998:808)
Femte avdelningen - Tillsyn m.m.
27 kap Avgifter
36
Inklassning av verksamhet
Avgift
37
Miljöbalken (1998:808)
Femte avdelningen - Tillsyn m.m.
28 kap. Tillträde m.m.
38
Förbud mot att rubba
utrustning
39
Polisbiträde

26 §

1§

7§
8§

Beslut om
Att sända föreläggande/förbud till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret
Beslut om
Ansökan om verkställighet
Beslut om
Ansökan om särskild handräckning för att åstadkomma
rättelse.
Beslut om
Rättelse på den felandes bekostnad
Beslut om
Begäran om förslag till kontrollprogram eller
förbättrande åtgärder.
Beslut om
Föreläggande om att lämna uppgifter och handlingar
Beslut om
Att utföra undersökning med hjälp av annan än den som
bedriver verksamheten eller som upplåter byggnad för
bostäder eller för allmänna ändamål.
Beslut om
Att fastställa det belopp som den som är skylig att utföra
underökningen skall betala, upp till
10 000 kr
Beslut om
Förbud att överlåta den av underökningen berörda
fastigheten
Besluta om
Att beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas

Beslut om
Klassa in verksamheter i avgiftsklass enligt fastställd taxa
Beslut om
Sätta ned avgift enligt fastställd taxa

Beslut om
Förbud att rubba utrustning.
Beslut om
Begäran om polismyndighetens biträde

MI

MI
MI
MI
MI
MI
MI

VCM

MI
MI

MI
VCM

MI
MI

Miljöbalken (1998:808)
Sjätte avdelningen - Påföljder
30 kap. Miljösanktionsavgifter
40
Miljösanktionsavgift

3§

Beslut om
Miljösanktionsavgift upp till 5000 kr

Strålskyddslagen (1988:220)
41
Tillsyn

31 §

MI

42

32 §

Beslut om
Begäran om upplysningar, handlingar eller tillträde till
anläggning eller plats där verksamheten bedrivs.
Beslut om
Föreläggande och förbud
Beslut om
Att vidta åtgärd på den ansvariges bekostnad

VCM

Föreläggande och förbud

43

VCM

MI

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier SSMFS 2008:36
44
Tillsyn
13 §
Beslut om
Efterlevnad av 4§ och 6-12§ i föreskrifterna

MI

Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (2006:1570)
45
Tillsyn
17 §
Beslut om
Åtgärder med stöd av denna paragraf

MI

Tobakslagen (1993:581)
46
Föreläggande och förbud

20 § 2 st

Beslut om
Föreläggande och förbud

MI
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Myndighetsbeslut inom området animaliska biprodukter
Tabell 10
Punkt
Arbetsområde
Lagrum
Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
1
Föreläggande och förbud
23 §

Beslut

Delegat

Beslut om
MI
Att meddela föreläggande och förbud
2
Särskilda ingripanden
25 §
Beslut om
MI
Att låta omhänderta vara
3
Beslut om
VCM
Att låta förstöra vara på ägarens bekostnad
4
Överklagande mm
33 §
Beslut om
MI
Att beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas
Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
5
Årlig kontrollavgift
3-6 §§
Beslut om
MI
Att inklassa sådana företagare som befattar sig med
animaliska biprodukter vilket ligger till grund för årlig
kontrollavgift
6
11 §
Beslut om
MI
Att nedsätta eller efterskänka årlig kontrollavgift
7
Avgift för extra offentlig
12 §
Beslut om
MI
kontroll
Att ta ut avgift för extra offentlig kontroll som föranleds
av bristande efterlevnad
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen
av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd
8
Kostnader för extra offentlig
Art 28
Beslut om
MI
kontroll
Att debitera myndighetens kostnader för extra offentlig
kontroll

Myndighetsbeslut inom livsmedelsområdet
Tabell 11
Punkt
Arbetsområde
Lagrum
Beslut
Delegat
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen
av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd
1
Åtgärder vid misstanke
Art 18
Beslut om
VCM
Omhändertagande av sändning vid misstanke om
bristande efterlevnad m.m.
2
Åtgärder efter offentlig
Art 19.1
Beslut om
VCM
kontroll av foder och
Att förordna om att livsmedlet destrueras, blir föremål
livsmedel från tredje länder
för särskild behandling, eller återsänds (utanför
gemenskapen).
Beslut om att förordna om att återkalla eller dra tillbaka
från marknaden.
3
Art 19.2
Beslut om
VCM
Att omhänderta sändning i avvaktan på destruering eller
vidta andra lämpliga åtgärder.
Beslut om
Att återkalla och omhänderta livsmedel av icke animaliskt
ursprung och att det därefter destrueras eller återsänds
4
Kostnader för kontroll samt
Art 27
Beslut om
MI
risk- och
Att inklassa livsmedelsföretag vilket ligger till grund för
erfarenhetsklassning
årlig kontrollavgift

5

Kostnader för extra offentlig
kontroll

Art 28

6

Åtgärder vid bristande
efterlevnad

Art 54.2a

7

Art 54.2b

8

Art 54.2c

9

Art 54.2d

Beslut om
Att debitera myndighetens kostnader för extra offentlig
kontroll
Beslut om
Att föreskriva sanering eller andra nödvändiga åtgärder
Beslut om
Att begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden
och import eller export av livsmedel.
Beslut om
Att beordra att livsmedel återkallas, dras tillbaka från
marknaden och/eller destrueras.
Beslut om
Att ge tillstånd till att livsmedel används för andra
ändamål än dem som de ursprungligen var avsedda för.

MI
MI
MI
VCM
MI
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10

Art 54.2e

Beslut om
Att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar
av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod.
Beslut om
Att vidta åtgärder som avses i artikel 19 för sändningar
från tredje länder.
Beslut om
Att vidta andra åtgärder som den behöriga myndigheten
anser vara motiverade.

MI

11

Art 54.2g

12

Art 54.2h

Beslut om
Att meddela föreläggande och förbud.
Beslut om
Att omhänderta vara.
Beslut om
Att låta förstöra vara på ägarens bekostnad.
Beslut om
Åtgärder som är nödvändiga för att spåra smitta och
undanröja risk för smittspridning efter underrättelse från
smittskyddsläkare.
Beslut om
Rättelse på den ansvariges bekostnad.
Beslut om
Att beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

MI

Beslut om
Att den som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet ska
genomgå läkarundersökning
20
Övriga bestämmelser om
34 §
Beslut om
kontroll
Att debitera de kostnader som har uppkommit till följd
av åtgärder enligt 24 § livsmedelslagen.
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
21
Årlig kontrollavgift
3-6 §§
Beslut om
Att inklassa livsmedelsföretag vilket ligger till grund för
årlig kontrollavgift.
22
10 §
Beslut om
Att nedsätta eller efterskänka årlig kontrollavgift.
23
Avgift för extra offentlig
11 §
Beslut om
kontroll
Att ta ut avgift för extra offentlig kontroll som föranleds
av bristande efterlevnad.
24
Avgift för godkännande och
13-14 §§
Beslut om
registrering
Att ta ut avgift för godkännande och registrering.
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (2001:30)
25
Undersökning m.m.
11 §
Beslut om
Att fastställa program för regelbundna undersökningar
inklusive provtagningspunkter och frekvens av normal
respektive utvidgad undersökning.
26
11 §
Beslut om
Att inskränka omfattningen i utvidgad undersökning
respektive frekvensen för normal undersökning.
27
Åtgärder m.m.
17 §
Beslut om
Undantag från informationsskyldigheten.

MI

VCM
MI

Livsmedelslagen (2006:804)
13

Föreläggande och förbud

22 §

14

Särskilda ingripanden m.m.

24 §

15

24 §

16

Smittspridning

25 §

17

Rättelse

26 §

18

Överklagande m.m.

33 §

Livsmedelsförordningen (2006:813)
19
Personalhygien

8§

MI
VCM
MI

VCM
MI

VCM

MI
MI
MI
MI
MI

MI
MI

Myndighetsbeslut inom plan och byggområdet
Tabell 12
Punkt
Arbetsområde
Plan och bygglagen (2010:900)
9 kap. bygglov, rivningslov och marklov
1
Underhåll och varsamhet

Lagrum

Beslut

Delegat

17 §

Beslut om
Positiva förhandsbesked för åtgärder som ligger i linje
med kommunens översiktsplan

BLH, BI
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2

Villkorsbesked

19 §

3

Avvisa ansökan

22 §

4

Förutsättningar för lov
Bygglov

30-32 §§

5
6
7

8

Tidsbegränsat bygglov

33 §

9

Rivningslov

34 §

10

Marklov

35 §

11

Villkorat lov

36-38 §§

12
13

Beslut om
Villkorsbesked
Beslut om
Att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9
kap första stycket PBL är så ofullständig att den inte kan
prövas i sak
Beslut om
Bygglov för lovpliktiga åtgärder inom detaljplan enligt
byggrätt i planen
Beslut om
Bygglov för lovpliktiga åtgärder inom gällande
områdesbestämmelser
Beslut om
Bygglov för ändring byggnad
Beslut om
Bygglov för lovpliktiga åtgärder inom detaljplan eller
områdesbestämmelse om avvikelsen är liten och förenlig
med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte
Beslut om
Tidsbegränsat bygglov för lovpliktiga åtgärder
Beslut om
Rivningslov
Beslut om
Marklov för åtgärder inom detaljplan och i enlighet med
planen.
Marklov för åtgärder inom detaljplan som innebär en liten
avvikelse från detaljplanen
Beslut om
Bygglov, rivningslov eller marklov med villkor att
planbeslut vinner laga kraft
Beslut om
Byggstart
Beslut om
Ändringar i utförda åtgärder

BLH, BI
BLH, BI

BLH, BI
BLH, BI
BLH, BI
BLH, BI

BLH, BI
BLH, BI
BLH, BI

BLH, BI
BLH, BI
BLH, BI

Plan och bygglagen (2010:900)
10 kap Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder
14

Startbesked

3 och 22-24
§§
5 och 24 §§

Beslut om
BLH, BI
Att en åtgärd får påbörjas
15
Kontrollplan
Beslut om
BLH, BI
Kontrollplan
16
Kontrollansvarig
10 §
Beslut om
BLH, BI
Att det inte krävs någon kontrollansvarig
17
Beslut om
BLH, BI
Utseende av ny kontrollansvarig
18
Utstakning
24 §
Beslut om
BLH, BI
Att utstakning behöver göras
19
Kompletterande villkor
29 §
Beslut om
BLH, BI
Kompletterande villkor
20
Slutbesked
4 och 34 §§
Beslut om
BLH, BI
Att ett byggnadsverk får tas i bruk
21
Interimistiskt slutbesked
36 §
Beslut om
BLH, BI
Interimistiskt slutbesked
Plan och Byggförordning 2011:338 kapitel 5 ”funktions och säkerhetsåtgärder” för ventilation och motordrivna anordningar
22

9§

23

8§

Beslut om
Att föreskriva om särskild besiktning
Beslut om
Att utöva tillsyn med beaktande av Boverkets föreskrifter
beträffande längre besiktningsintervall, anstånd med
besiktning eller mindre avsteg från föreskrift.

BLH, BI

Beslut om
Att förbjuda att ett visst byggnads-, rivnings-, eller
markarbete eller en viss åtgärd fortsätts.
Beslut om
Att förbjuda användningen av en byggnad eller
anläggning
Beslut om
Utseende av funktionskontrollant

ECB, BI

BLH, BI

Plan och bygglagen (2010:900)
11 kap Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder.
24

Förbud att fortsätta
byggnadsarbeten m.m.

25

Förbud mot användning av
byggnadsverk

26

Funktionskontrollant
respektive kontrollansvarig

30-32 §§
och
37-38 §§
33 §
34-35 §§

ECB, BI
BLH, BI
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27

Beslut om
Entledigande av kontrollansvarig/Utseende av ny
kontrollansvarig

BLH, BI

Beslut om
Att nedsätta eller jämka avgift för fastställande av
kommunens genomsnittliga arbetskostnad

VCPB

Plan och bygglagen (2010:900)
12 kap Byggnadsnämnden
28

Avgifter

8-11 §§

Lag (2014:227) om färdigställandeskydd
29

3§

Beslut om
Behov av byggfelsförsäkring
Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL)
33

16 §

34

4§

BLH, BI

Beslut om
BLH, BI
Att godkänna funktionskontrollant Utgår
Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (1991:36) om kontroll av ventilationssystem (BFS 2009:5)
Beslut om
Senareläggning av besiktning. Utgår

BLH, BI

Beslut inom verksamhet teknik
Tabell 13
Punkt
1

Arbetsområde
VA

2

VA

3

VA

4

Renhållning

5

Renhållning

6

Gata/Park

Lagrum

Beslut
Beslut om
Individuell nedsättning eller jämkning av VA-avgift
Beslut om
Ledningsrättsavtal
Beslut om
Avtal gällande VA-anslutning utanför verksamhetsområde
(VO)
Beslut om
Individuell nedsättning eller jämkning av
renhållningsavgift
Beslut om
Hänvisning annan uppställningsplats för avfallshantering.
Yttrande om tillfällig upplåtelse av allmän plats till särskilt
ändamål

Delegat
ECVA
ECVA
ECVA
ECRA
DPRA
UI

Myndighetsbeslut inom trafikområdet
Tabell 14
Punkt
Arbetsområde
Trafikförordning (1998:1276)
3 kap Bestämmelser för trafik med fordon
1
Hastighetsbegränsning i
tätbebyggt område

Lagrum

Beslut

Delegat

17 §

Beslut om
Högsta hastighet inom ett tätbebyggt område, om 30 eller
40 kilometer i timmen.

TI

1 § 2 st
punkterna
14-15
1 § 2 st
punkterna
1-2, 4-13,
16-22
14 §

Beslut om
Lokal trafikföreskrift

TI

Beslut om
Lokal trafikföreskrift

TI

Beslut om
Föreskrifter med särskilda trafikregler

TI

Beslut om
Undantag

TI

Beslut om
Förordnande av parkeringsvakt

TI

Trafikförordning (1998:1276)
10 kap Lokala trafikföreskrifter m.m.
2

Lokal föreskrift om
hastighetsbegränsning

3

Lokal föreskrift om
definierade trafikutrymmen,
körriktning, stannande,
parkering m.m.
Reglering under kortare tid

4

Trafikförordning (1998:1276)
13 kap Bemyndiganden m.m.
5
Undantag

3 § punkt 1,
3-4, 6, 1112, 15-18,
21
Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning mm
6
6§
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Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
7
2§
Plan- och bygglagen (2010:900)
8
Fri sikt

8 kap 15 §

Beslut om
Flyttning av fordon

TI

Beslut om
Att ålägga fastighetsägare om siktförbättrande åtgärder i
enlighet med Ale kommuns antagna riktlinjer avseende fri
sikt.

TI

Myndighetsbeslut inom bostadsanpassning
Tabell 15
Punkt
Arbetsområde
Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag
1
Bostadsanpassning

Lagrum

2

Beslut

Delegat

Beslut om
Att bevilja bidrag upp till 300 000 kr
Beslut om
Att bevilja bidrag överstigande 300 000 kr

HFBP
AU

Myndighetsbeslut inom parkeringstillstånd för
rörelsehindrade
Tabell 16
Punkt
Arbetsområde
Trafikförordningen 13 kap
1
Parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Lagrum

Beslut

Delegat

8§

Beslut om
Att utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrade

KVOS
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Bilaga
Författningslista
Kommunal- och förvaltningsrätt
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
TF
Kommunallag (1991:900)
KL
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
OSL
Förvaltningsprocesslagen (1971:291)
FPL
Förvaltningslagen (1986:223)
FL
Lag (1985:206) om viten
Myndighetsbeslut inom byggområdet
Plan och bygglagen (2010:900)
PBL
Fastighetsbildningslag (1970:988)
FBL
Anläggningslagen (1973:1149)
AL
Myndighetsbeslut inom miljö- och hälsoskyddsområdet
Miljöbalken (1998:808)
MB
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Förordning (2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
Badvattenförordningen (2008:218)
Naturvårdsverkets föreskrift om spridning av kemiska bekämpningsmedel NSFS 1997:2
Strålskyddslagen (1988:220)
Renhållningsordning Ale kommun
Föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö
Tobakslag (1993:581)
Lokala vattenskyddsföreskrifter
Myndighetsbeslut inom livsmedelsområdet
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontroll av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftning samt
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av
särskilda bestämmelser för genomförande av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung
avsedda att användas som livsmedel
Livsmedelslagen (2006:804)
LivsmL
Livsmedelsförordningen (2006:813)
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten
Myndighetsbeslut inom trafikområdet
Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
Trafikförordning (1998:1276)
TrafikF
Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.
LKP
Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
Myndighetsbeslut inom färdtjänst och bostadsanpassning
Lag (1997:736) om Färdtjänst
Lag (1992:1574) om Bostadsanpassning
Myndighetsbeslut inom räddningstjänst
Lag om skydd mot olyckor
LSO
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Om kommunens organisation
I kommunallagens 3:e kapitel anges hur kommunen får organisera sig. Kommunfullmäktige i kommunen
tillsätter kommunstyrelsen och de nämnder som bedöms behövas.

Nämnder
KomL 3 kap 3§
Fullmäktige skall tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens eller
landstingets uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt.

Nämnds uppgift

En nämnds uppgift är att dels fatta följdbeslut på grundval av vad kommunfullmäktige beslutat om,
såsom t ex beslut om avgift enligt av fullmäktige antagen taxa och dels att ta självständiga beslut (även
myndighetsbeslut) som rör förvaltningen av den verksamhet som nämnden ansvarar för.
KomL 3 kap 13§
Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan
författning skall handha.
Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem.
Samhällsbyggnadsnämnden axlar i Ale kommun rollen som byggnadsnämnd enligt PBL 12 kap och den
kommunala myndighet som författningarna inom Trafiklagstiftningen avser. Enligt 11 § livsmedelslagen är
Samhällsbyggnadsnämnden kontrollmyndighet då den fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet. Miljöbalken 26 kap 3 § anger på motsvarande sätt att den nämnd som
kommunfullmäktige bestämmer, skall ansvara för tillsyn över miljö- och hälsoskyddet. I Ales fall är detta
Samhällsbyggnadsnämnden.

Arbetsfördelningen i Ale kommun
Fullmäktige beslutar om vilken arbetsfördelning som gäller mellan de nämnder som fullmäktige beslutat
skall finnas i kommunen. Detta sker i fullmäktiges beslut om reglemente och allmänna stadga.

SBN:s kompetens enligt speciallagstiftningen
Det arbete som Samhällsbyggnadsnämnden, SBN i Ale kommun ansvarar för utgör i stort uppgifter enligt
speciallagstiftningen. Som framgår av KomL 2kap 4 § skall kommunen i ”vissa områden” arbeta med
definierande uppgifter. Dessa uppgifter anges i en rad olika speciallagar. Exempel utgör Plan och
bygglagen, Miljöbalken, Socialtjänstlagen, Skollagen; Lagen om skydd mot olyckor m.fl. Denna typ av
uppgifter benämns ibland som obligatoriska till skillnad mot de som kommunen kan på frivillig basis
välja att ägna sig åt. Dessa uppgifter kan således kommunen inte låta bli att arbeta med.

Begreppet myndighetsutövning
I litteraturen2 hänvisas till den äldre förvaltningslagen (1971:290)3 som definierar myndighetsutövning som
”Utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär
bestraffning eller annat jämförbart förhållande”

Fel eller försummelse i myndighetsutövning kan leda till att myndigheten kan tvingas betala ut skadestånd.
En tjänsteman som uppsåtligen eller genom oaktsamhet inte sköter sina uppgifter kan komma att dömas
för ansvar för tjänstefel.
Alla myndigheters beslut är inte myndighetsutövning.
2
3

Hellners, Tryggve, och Malmqvist, Bo: Förvaltningslagen med kommentarer, Norstedts Juridik, 2007
Nu gällande förvaltningslag har SFS nr (1986:223)
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Om delegering av beslutanderätt
Nämnden kan delegera
Nämnden kan också delegera sin beslutanderätt.
KomL 6 kap 33 §
En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos
kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av
ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 §
En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de
samverkande kommunerna eller landstingen besluta på nämndens vägnar.

I litteraturen4 anges två syften med delegation;
A. Att avlasta fullmäktige och andra nämnder mindre viktiga ärenden för att ge mer
utrymme åt behandling av mera principiella frågeställningar.
B. Att skapa en effektivare kommunal förvaltning genom kortare beslutsvägar och snabbare
handläggning och bättre (myndighets)service.
Utgångspunkten är att demokratiaspekterna bör väga tungt vid en bedömning om avvägning mellan
demokratiska hänsyn och effektivitet.5
Bohlin skriver6 att det är viktigt att nämnden genom sin delegation inte avhänder sig ledning och ansvar
för sin verksamhet.
I förarbetena till miljöbalken7 uttalas att det skulle öka effektiviteten i tillsynen om rätten att besluta om
vitesföreläggande och beslut om verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad kunde delegeras.
Genom miljöbalken har nämndens möjlighet att delegera i denna del utvidgats. I alla situationer måste en
bedömning göras så att delegationen inte sker i strid med kommunallagen.8

Nämnden kan inte delegera
Nämnden kan inte delegera
KomL 6 kap 34 §
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av ett beslut
av nämnden i dess helhet eller av fullmäktig överklagas
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 överlåtits åt nämnden, och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter
Ett exempel på en särskild föreskrift som begränsar delegationsmöjligheten är Plan- och bygglagen 12
Kap, där anges:
4

Svenska kommunförbundet, PBL Kommunerna och PBL 6, Håkan Torngren, Rolf Romson, Delegation enligt PBL och speciallagstiftning,
1990, sid 9. Se också Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 1999:16, Germund Persson, Nämndreglementen och delegationsordningar enligt
miljöbalken m.m. – underlag för lokala bedömningar, sid 7
5 Konstitutionsutskottet, (KU 1976/77:25 s 77)
6 Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder, femte upplagan, Norstedts juridik, 2007, sid 50
7 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 494
8 Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 1999:16, Germund Persson, Nämndreglementen och delegationsordningar enligt miljöbalken m.m. –
underlag för lokala bedömningar, sid. 8
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6 § Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 33 § kommunallagen (1991:900) får, utöver det som följer av 6 kap. 34 § kommunallagen,
inte omfatta befogenhet att
1. avgöra ärenden som är av stor vikt eller har principiell betydelse,
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.

Ingen skillnad mellan nämndbeslut och delegationsbeslut
Ingen faktisk skillnad finns mellan ett beslut fattat av en delegat och beslut fattat av nämnden. Det beslut
som fattas av delegat är lika juridiskt bindande som om det fattats av nämnden själv.
Beslut som delegat fattat med stöd av delegation kan inte ändras av nämnden. Beslutet kan därför
överklagas på samma sätt som om nämnden fattat beslutet.
Nämnden kan om den finner skäl för det närhelst den vill återkalla eller ändra delegationen med koppling
till ett givet uppdrag.
En delegat kan alltid välja att låta nämnden ta beslut i ett ärende som delegaten, i och för sig, har rätt att
besluta om, då delegaten bedömer att beslutet är av större vikt eller principiell vikt.
Delegaten kan också överlämna ärendet för beslut av nämnden då delegaten på grund av jäv inte
lämpligen skall delta i beslutet.

Delegationsbeslut skall anmälas
För att nämnden skall ges möjlighet till insyn i delegaternas beslut skall de beslut som fattas på delegation
av delegat anmälas till nämnden.
KomL 6 kap 35 §
Beslut som fattas med stöd av uppdraget enligt 33 § skall anmälas till nämnderna, som bestämmer
i vilken ordning detta skall ske.
Tidpunkten för anmälan tas som utgångspunkt för beräkning av överklagandetiden när beslutet överklagas
med laglighetsprövning enligt KomL. Den beräknas från den dag då justeringen av nämndens protokoll,
vid vilket delegationsbeslutet har anmälts, tillkännages på kommunens anslagstavla. Alternativt kan
överklagandetiden räknas från den dag ett särskilt protokoll över delegationsbeslutet upprättats, justerats
och anslagits på anslagstavlan.

Skillnad mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut
Det kan vara svårt att skilja på beslut som utgör ren verkställighet och de som utgör beslut som delegat
fattar på delegation. Beslut som hör samman med åtgärder som är av mera förberedande och rent
verkställande karaktär utgör inte sådana som behöver omnämnas i delegationsordningen.
Vid verkställighet föreligger ingen självständig beslutanderätt, ofta är frågorna redan reglerade i lag, avtal
eller riktlinjer.
Inom PBL området gäller att åtgärder som är kopplade till den upplysningsskyldighet (information)
som åligger SBN utgör exempel på ren verkställighet.
Andra exempel inom PBL området är beslut om betalning för nämndens arbete enligt den av
fullmäktige antagna taxan. Att sätta ned eller jämka avgiften är däremot ett beslut som inte utgör ren
verkställighet och som om det tas på delegation behöver ha stöd i delegationsordningen.9

9

Svenska kommunförbundet, PBL Kommunerna och PBL 6, Håkan Torngren, Rolf Romson, Delegation enligt PBL och speciallagstiftning,
1990, sid 14 f. Svenska kommunförbundet heter idag Sveriges kommuner och landsting (SKL).
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Ett exempel som kommunförbundet10 lyfter fram inom miljöbalksområdet kan vara då en anmälan görs
beträffande anmälningspliktig verksamhet och då denna inte bedöms föranleda någon åtgärd från
tillsynsmyndighetens sida. Att i en sådan situation både att lämna en anmälan utan åtgärd och att
underrätta den som gjort anmälan om detta utgör ren verkställighet.
I kommunförbundets cirkulär anges också avgiftsdebitering med stöd av miljöbalken utgöra ren
verkställighet när avgiften framgår direkt av taxan. Något särskilt avgiftsbeslut behöver då inte fattas.
Påförandet av avgift kan dock innehålla sådana självständiga bedömningar som gör att debiteringen inte
bör betraktas som ren verkställighet – det gäller t.ex. klassningen av en verksamhet, skäligheten i nedlagt
tid på ett ärende eller beaktande av skäl för nedsättning eller jämkning av avgift. Ett formellt avgiftsbeslut
bör då fattas. I cirkuläret argumenteras också för att ett formellt beslut kan behöva fattas då den sökande
begär ett formellt beslut om avgiften för att kunna överklaga det. Vidare beskrivs också att beslut om
påförande av avgift, när en taxeenlig avgift inte betalats bör vara ett beslut, som kan fattas av delegat, och
inte ren verkställighet.
Att göra åtalsanmälan eller att underrätta annan tillsynsmyndighet anses vara ren verkställighet.11
Andra exempel på ren verkställighet är:
Öppethållande och telefontider, enligt av kommunstyrelsen beslutade riktlinjer.
Utbildning, studiebesök och övriga tjänsteresor
Debitering och uttagande av avgifter enligt taxa
Bidragsgivning enligt fastställda normer
Fullföljande av krav till tingsrätt och kronofogdemyndighet
Söka och rekvirera statsbidrag, EU-bidrag o dyl. för verksamhet som är godkänd av nämnden
Utgöra beställarombud vid upphandling och genomförande av entreprenader och konsultuppdrag samt
andra frågor av liknande art och omfattning.

Utformning av delegationsbeslut
I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Detta innebär att det alltid
måste finnas någon form av skriftlig dokumentation, d v s delegerad beslutanderätt får aldrig utövas
muntligt. Detta är även en förutsättning för återrapportering till nämnden. Som minimikrav skall ett
delegationsbeslut innehålla uppgift om:




vem som fatta beslutet
när och vilket beslut som fattats
vad beslutet avser

Överklagande av Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Speciallagstiftningen pekar på förvaltningslagen när det gäller hur myndigheten skall hantera ett
överklagande





PBL 13 kap 16 §
Livsmedelslagen 31 §
Miljöbalken 19 kap 1 §
Lag om nämnder för vissa trafikfrågor 6 §

10

Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 1999:16, Germund Persson, Nämndreglementen och delegationsordningar enligt miljöbalken m.m. –
underlag för lokala bedömningar, sid. 11
11 Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 1999:16, Germund Persson, Nämndreglementen och delegationsordningar enligt miljöbalken m.m. –
underlag för lokala bedömningar, sid. 10; Sveriges Kommuner och Landsting, Staffan Wikell, Cirkulär 2006:62 sid 3
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Rättidsprövning
Normalt gäller att överklagandet skall ha kommit in till den myndighet som meddelat beslutet inom tre
veckor från den dag som den klagande fått del av beslutet. Härom finns regler i FL 23 §.
FL 23 §
Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och
den ändring i beslutet som han begär.
Skrivelsen ges i till den myndighet som har meddelat beslutet. Den skall ha kommit in dit inom tre
veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det
allmänna och beslutet överklagats till en förvaltningsrätt eller kammarrätt, skall överklagandet
dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Tiden för överklagande
av sådana beslut som gäller föreskrifter som avser i 8 kap. regeringsformen och som inte delges
räknas från den dag då beslutet gavs till känna. Har beslutet getts till känna vid mer än ett
tillfälle, räknas tiden från dagen för det sista föreskriva tillkännagivandet.
Det är SBN som myndighet som prövar att ett överklagat beslut kommit in till myndigheten i rätt tid.
FL 24 §
Den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet prövar om skrivelsen med överklagandet
har kommit in i rätt tid. Har skrivelsen kommit in för sent, skall myndigheten avvisa den, om inte
annat följer av andra eller tredje stycket.
Skrivelser skall inte avvisas, om förseningen beror på att myndigheten har lämnat klaganden en
felaktig underrättelse om hur man överklagar.
Skrivelsen skall inte heller avvisas, om den inom överklagandefristen har kommit in till den
myndighet som skall pröva överklagandet. I sådant fall skall denna myndighet vidarebefordra
skrivelsen till den myndighet som har meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag
skrivelsen kom in till den högre instansen.
FL 25 §
Om skrivelsen inte avvisas enligt 24 §, skall den myndighet som har meddelat beslutet överlämna
skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva överklagandet.

Rättelse

Det finns en möjlighet för nämnden eller delegaten att rätta ett fel i beslutet på de villkor som framgår av
förvaltningslagen.
FL 26 §
Ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans
skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.
Innan rättelsen sker skall myndigheten ge den som är part tillfälle att yttra sig, om ärendet avser
myndighetsutövning mot någon enskild och åtgärden inte är obehövlig.

Omprövning

I vissa fall kan den situationen uppkomma att nämnden skall ompröva sitt redan fattade beslut.
FL 27 §
Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt
på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet,
om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir nackdel för någon enskild part.
Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden begär att beslutet tills vidare
inte skall gälla (inhibition).
Skyldigheten gäller inte, om myndigheten har överlämnat handlingarna i ärendet till en högre
instans eller om det i annat fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslutet.
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FL 28 §
Ett överklagande av en myndighets beslut förfaller, om myndigheten själv ändrar beslutet så som
klaganden begär. I så fall tillämpas inte 24 och 25 §.
Ändrar myndigheten beslutet på annat sätt än klaganden begär, skall överklagandet anses omfatta
det nya beslutet, om inte avvisning skall ske enligt 24 §.

Yttrande över överklagat Samhällsbyggnadsnämndsbeslut
Yttrande över överklagande av beslut som nämnden i dess helhet fattat skall beslutas av nämnden och får
ej delegeras, KomL 6 kap 34 §.
Samhällsbyggnadsnämnden i Ale skall informeras om de ärenden som överklagas och om de yttrande som
avgetts av delegaten.

Samhällsbyggnadsnämndens överklagande av beslut som går nämnden emot
Om någon överklagar Samhällsbyggnadsnämndens beslut är nämnden dennes motpart sedan handlingarna
i ärendet överlämnats till domstolen enligt 7a § förvaltningsprocesslagen. När Samhällsbyggnadsnämnden
fattat beslut har nämnden processbehörighet vid förvaltningsbesvär.

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd
Det är vanligt förekommande att klagomål framförs på verksamheter eller företeelser som omfattas av den
lokala tillsynsuppgift som SBN ansvarar för. Det kan t.ex. röra sig om klagomål på nedskräpning,
inomhusmiljö eller livsmedelshantering m.m. Den som klagar kan uppleva sig negativt påverkad av det
som klagomålet avser. Ibland kan den som klagar också betraktas vara ”part i ärendet”. När den företeelse
som klagomålet rör inte kan eller inte behöver hanteras via den lagstiftning och det uppdrag som SBN har,
kan den som klagar vilja få nämndens bedömning prövad i högre instans. Denna typ av beslut, att ”lämna
ett klagomål utan åtgärd” har, inte minst effektivitetsskäl i Ale kommun bedömts vara lämpliga att lägga på
delegat i förvaltningen.

Samhällsbyggnadsnämndens allmänna handlingar
I Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 12 § finns grundläggande bestämmelser om utlämnande av allmänna
handlingar.

Yttrande till andra myndigheter
I de fall där det är Samhällsbyggnadsnämndens uppgift att yttra sig till annan myndighet, och det inte är
fråga om yttrande över överklagat nämndbeslut, får en bedömning göras om informationen i yttrandet är
av intresse för nämnden. Om så inte är fallet kan yttrandet avges av delegat.

Brådskande beslut
Vid sådana beslutssituationer där tid inte medges för normal beslutsgång kan nämnden besluta att
ordförande eller annan ledamot får besluta.
KomL 6 kap. 36 §
En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Om viten
Nämnden beslutar om vitesförelägganden. Ansökan om utdömande av vite kan delegeras.
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Polishandräckning
Beslut om begäran om polishandräckning för utförande av myndighetens tillsynsuppgifter är normalt ren
verkställighet. Då det är frågan om polishandräckning av mera ingripande slag och då myndigheten löper
risk att ådra sig kostnadsansvar för skador är det fråga om nämndbeslut som kan delegeras.12 I denna
delegationsordning tas detta upp inom miljö- och hälsoskyddsområdet, tabell 10.
Inom livsmedelsområdet betraktas begäran om polishandräckning som ren verkställighet.13

Handräckning av kronofogdemyndigheten
Vad gäller ”Myndighetsbeslut inom byggområdet” regleras handräckning i PBL 11 kap §§ 39. Regler om
handräckning inom miljö- och hälsoskyddsområdet återfinns i Miljöbalken kap 26 § 17 och behandlas i
denna delegationsordning i kapitel ”Myndighetsbeslut inom Miljö- och hälsoskyddsområdet” tabell 10.

12

Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 1999:16, Germund Persson, Nämndreglementen och delegationsordningar enligt miljöbalken m.m. –
underlag för lokala bedömningar, sid. 10
13 Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 2006:62 sid 3
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