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Delegationsordning 
Byggnadsnämnden har utifrån sitt reglemente och olika lagstiftningar i uppdrag att fatta beslut i ett stort antal ärenden. För att beslutsfattandet ska vara 
effektivt och ändamålsenligt har nämnden delegerat rätten att fatta beslut i vissa ärenden (6 kap 37 § och 7 kap 5 § KL) till ordförande och till 
stadsbyggnadsdirektör. Stadsbyggnadsdirektören har därefter i sin tur beslutat att vidaredelegera beslutsrätten i vissa ärenden till annan anställd (7 kap 6 § 
KL).  

Delegerad beslutanderätt från nämnden får inte delegeras vidare av någon annan än direktören. 

Nämnden kan när som helst, helt eller delvis, återkalla den beslutanderätt som delegerats. Nämnden kan dock inte ompröva eller återta ett beslut som har 
fattats på delegation. 

Dokumentation av delegationsbeslut 
Vilket beslut som har fattats, vem som är beslutsfattare och datum för beslutet ska framgå av alla delegationsbeslut. Samtliga bBeslut ska undertecknas eller 
signeras digitalt av beslutsfattaren och diarieföras. När beslut fattas i samråd med chef ska samråd ske via en e-post som ska diarieföras. Samråd med annan 
än chef dokumenteras genom anteckning i ärendehanteringssystemet. 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Alla beslut som fattats på delegation och som kan överklagas (se nedan) ska anmälas till nämnden (6 kap 40 § och 7 kap 8 § KL). Anmälningsskyldigheten 
gäller såväl beslut som delegerats till stadsbyggnadsdirektörens som de som vidaredelegerats till annan anställd. Vilka beslut som ska anmälas framgår av 
delegationsordningen.  

Överklagande av beslut 
Delegationsbeslut har samma rättsverkan som beslut som fattats av nämnden och kan överklagas på samma sätt, antingen genom laglighetsprövning eller 
med stöd av speciallagstiftning genom förvaltningsbesvär eller genom laglighetsprövning. Överklagan genom laglighetsprövning ska ske inom tre veckor från 
den dag justeringen av protokollet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Överklagandetiden för förvaltningsbesvär börjar löpa när den som beslutet 
gäller har tagit del av beslutet. 

Verkställighet 
Ett beslut i kommunallagens bemärkelse kännetecknas av att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra en självständig bedömning för 
att kunna fatta beslut. Beslutet ska kunna överklagas. Beslut I ärenden eller frågor där den inte krävs någon självständig bedömning av beslutsfattaren, till 
exempel debitering enligt taxa kräver behövs ingen delegation då detta är verkställighet. Sådana beslut kallas verkställighetsbeslut och kan inte överklagas. 
Verkställighetsbeslut är beslut och ställningstaganden som rör förvaltningens interna verksamhet, som till exempel är de flesta personaladministrativa frågor 
som ledighet mm.  

Delegationsförbud 
I vissa typer av frågor får beslutanderätten inte delegeras (6 kap 38 § KL). Det gäller: 

• 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 lämnats över till nämnden 
• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.  
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Utöver detta gäller generellt att beslut i ärenden av principiell betydelse eller större vikt inte bör får fattas på delegation. Det innebär att ärenden som 
ekonomiskt eller på annat sätt är att betrakta som ”större” ska tas upp för beslut i nämnden även om beslutanderätten är delegerad. 

Jäv 
Om du misstänker att du är jävig i ett ärende får du inte besluta i ärendet även om du har beslutanderätt enligt delegationsordningen. Du får inte heller på 
något sätt delta i överläggningarna beredningen av i ärendet (6 kap 28–30 §§ KL). 

Så här läser du delegationsordningen 
För varje ärendetyp anges lägsta beslutsnivå. Det innebär att beslut alltid kan fattas av nivåer över den angivna lägstanivån.  

Med handläggare avses den som handlägger det aktuella ärendet. Med bygglovhandläggare jämställs bygglovarkitekt.   

I normalfallet är delegationen kopplad till en befattning, men i vissa fall är delegationen knuten till en roll, exempelvis dataskyddskontakt. 

Följande delegationer lämnas till enskilda personer efter underskrift av blanketten "Medgivande och mottagande av delegation". 

• Besluta att ett överklagande har inkommit i rätt tid (1.2.1.14) 
• Besluta att avvisa för sent inkommet överklagande (1.2.1.15) 
• Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten i förrättningar utanför detaljplanelagt område med rätt att framföra att frågan om 

förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan fastighetsbildning sker (5.1.1.2) 
• Vid förrättning samråda om undantag från bestämmelser, till exempel strandskydd mm (5.1.1.4) 
• Företräda byggnadsnämnden för att för deras räkning godkänna förrättning och förrättningsbeslut utanför detaljplanelagt område och därigenom inte 

kunna överklaga (5.1.1.7)  
• Besluta att fastställa belägenhetsadresser och lägenhetsnummer (5.4.1.1)  

Stödjande dokument 
• Stadsbyggnadsdirektörens beslut om vidaredelegation 
• Förteckning över delegationsbeslut som ska anmälas till byggnadsnämnden 
• Blankett för medgivande och mottagande av delegation. 
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1. STYRA, PLANERA OCH FÖLJA UPP VERKSAMHETEN 

1.2 Planera, förvalta och följa upp verksamheten 
AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
1.2.1  Utfärda fullmakt att föra nämndens 

talan nämnden inför domstol, andra 
myndigheter och vid förrättningar 

Ordförande   Ja 

1.2.2  Föra nämndens talan och att 
företräda nämnden i domstol och 
gentemot andra myndigheter där 
beslut har fattats: 

    

  a) i nämnd Direktör a) Jurist, enhetschef Gäller ej yttranden Nej 
  b) på delegation Direktör b) Handläggare  Nej 
1.2.3 6 kap 39 § KL, 12 kap 5 § 

PBL 
Besluta i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

Ordförande  Vid förfall för 
ordföranden inträder 
vice ordföranden och 
vid förfall för denne den 
ledamot som styrelsen 
utser 

Ja 

1.2.4 20 § 2 st FL, 9 kap 22 § 1 
st PBL, 6 kap 10 § 1 st 
PBF 

Begära eller förelägga om 
komplettering vid ofullständig 
ansökan 

Direktör Handläggare, koordinator* Gäller samtliga 
ärendetyper 

Nej 

1.2.5 20 § 2 st FL, 9 kap 22 § 2 
st PBL, 6 kap 10 § 2 st 
PBF 

Besluta att avvisa ofullständig 
ansökan om komplettering inte 
inkommit 

Direktör Handläggare, koordinator* Gäller samtliga 
ärendetyper. *I samråd 
med handläggare 

Nej 

1.2.6  Besluta att avskriva ärenden Direktör Handläggare, koordinator*, 
bygglovsadministratör* 

Gäller samtliga 
ärendetyper. *I samråd 
med handläggare   

Nej 
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1.2.7 12 § 1 st FL Besluta att avslå en framställan om 
att avgöra ett ärende 

Direktör Handläggare I samråd med 
bygglovchef 

Ja 

1.2.8 14 § 1 st FL Besluta att begära att den som 
anlitar ombud ska medverka 
personligen vid handläggningen av 
ett ärende 

Direktör Handläggare  Nej 

1.2.9 14 § 2 st FL Besluta att ett ombud eller biträde 
som är olämpligt för sitt uppdrag inte 
längre får medverka i ärendet 

Direktör Enhetschef I samråd med jurist Nej 

1.2.10 15 § 1 st FL Besluta att begära att ett ombud 
styrker sin behörighet genom en 
skriftlig eller muntlig fullmakt med det 
innehåll som framgår av 15 § 1 st 
FL. 

Direktör Handläggare, koordinator, 
administratör* 

 

*Efter underskrift av 
blankett "Medgivande 
och mottagande av 
delegation" 

Nej 

1.2.11 15 § 2 st FL Besluta att förelägga part eller 
ombud att styrka ombudets 
behörighet genom en fullmakt med 
det innehåll som framgår av 15 § 1 
st FL 

Direktör Handläggare , koordinator, 
administratör* 

*Efter underskrift av 
blankett "Medgivande 
och mottagande av 
delegation" 

Nej 

1.2.12 21 § FL Beslut att begära att en handling 
bekräftas av avsändaren 

Direktör Handläggare  Nej 

1.2.13 36–39 §§ FL Besluta om rättelse eller ändring av 
beslut som fattats på delegation 
enligt de förutsättningar som anges i 
36–39 §§ FL 

Direktör Handläggare  Nej 

1.2.14 45 § 1 st, 2:a meningen FL Besluta Prövning av om att ett 
överklagande har inkommit i rätt tid 

Direktör Handläggare, koordinator, 
rådgivare*, administratör* 

Gäller inte detaljplaner 
som antas i 
kommunfullmäktige. 
*Efter underskrift av 
blankett "Medgivande 
och mottagande av 
delegation" 

Nej 
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1.7 Hantera arbetsmiljö 

1.2.15 45 § 1 st, 2:a meningen FL Besluta att avvisa för sent inkommet 
överklagande 

Direktör Jurist, enhetschef Plan, 
bygglovchef 

Gäller inte detaljplaner 
som antas i 
kommunfullmäktige 

Ja 

1.2.16 6 kap 31 § KL Ta emot delgivning i 
myndighetsärenden. 

Direktör Nämndsekreterare, 
handläggare, koordinator, 
administratör* 

*Efter underskrift av 
blankett "Medgivande 
och mottagande av 
delegation" 

Nej 

1.2.17  Besluta att vid jävssituation eller vid 
risk för närståendetransaktion utse 
ny handläggare samt ge denna den 
delegation som krävs för att fatta 
beslut i ärendet 

AvdelningschefDirektör Avdelningschef I samråd med direktör. Nej 

1.2.18 6 och 10 §§ ArkivL Besluta om arkivorganisation och 
utse arkivansvarig 

Direktör   Nej 

1.2.19 6 § p1 ArkivL Fastställa informationsredovisning Direktör  Gäller klassificerings-
struktur, dokument-
hanteringsplan, 
arkivbeskrivning och 
arkivförteckning 

Nej 

1.2.20  Utse tillförordnad 
stadsbyggnadsdirektör under 
ordinarie stadsbyggnadsdirektörs 
frånvaro upp till sex veckor 

Direktör   Nej 

1.2.21 Säkerhetsskyddsförordning 
(2018:658) 

Utse säkerhetsskyddschef Direktör   Nej 

1.2.221 Säkerhetsskyddsförordning 
(2018:658) 

Besluta om åtgärder enligt 
säkerhetsskyddsförordningen  

Direktör Säkerhetsskyddschef  Nej 
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AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
1.7.1  Fördela arbetsmiljöarbete Direktör Enhetschef Nämnden är 

arbetsmiljöansvarig 
och fördelar 
arbetsmiljöuppgifter till 
direktör som i sin tur 
fördelar vidare 

Nej 
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1.8 Besvara remisser och enkäter 

 
1.10 Samverka med andra organisationer 

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
1.8.1  Underteckna yYttrande i ärenden som 

inte är av principiell betydelse eller 
betydande vikt 

Direktör Avdelningschef, chefsjurist  Nej 

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
1.10.1  Ingå avtal och överenskommelser med 

kommuner, myndigheter, enskilda m fl 
där det sammanlagda värdet inte 
beräknas överstiga 10 mkr 

Direktör  Personuppgifts-
biträdesavtal, se 2.7.7. 

Ja 

1.10.2  Ingå planavtal där värdet uppgår till: 
 

    

  a) 3 mkr -  

10 mkr 

a) Direktör    

  b) 600 tkr – 3 mkr b) Direktör b) Avdelningschef Plan, Lantmäteri, Bygg Nej 
  c) – 600 tkr c) Direktör c) Enhetschef Plan, Lantmäteri, Bygg Nej 
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2.  GE VERKSAMHETSSTÖD 

2.1 Administrera anställning och löner 
2.1.1   Rekrytera 

 

2.1.2 Hantera anställning 

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
2.1.1.1  Besluta om anställning av: 

 
    

  a) tillförordnad direktör upp till tre 
månader 

Direktör a) HR-chef I samråd med direktör Ja 

  b) avdelningschef Direktör b) HR-chef I samråd med direktör Ja 
  c) enhetschef Direktör c) HR-chef I samråd med 

rekryterande chef 
Ja 

  d) KLM-chef Direktör d) HR-chef I samråd med 
rekryterande chef 

Ja 

  e) övrig personal Direktör e) HR-chef I samråd med 
rekryterande chef 

Ja 

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
2.1.2.1  Besluta om anställdas resor, deltagande i 

kurser och konferenser mm i Sverige 
Direktör Enhetschef  Nej 

2.1.2.2  Besluta om anställdas resor, deltagande i 
kurser och konferenser mm utomlands 

Direktör   Ja 

2.1.2.3  Besluta om förtroendevaldas resor, 
deltagande i kurser och konferenser mm 

Direktör   Ja 
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2.2 Hantera bemanning 

2.1.2.4  Besluta om särskild avtalspension eller 
avgångsvederlag upp till max 20 
basbelopp 

Direktör  I samråd med 
avdelningschef och HR-
chef 

Ja 

2.1.2.5  Besluta om avsked eller uppsägning Direktör  I samråd med 
avdelningschef och HR-
chef 

Ja 

2.1.2.6  Besluta om disciplinära åtgärder i form 
av avstängning, innehållen lön eller 
skriftlig varning 

Direktör  I samråd med HR-chef Ja 

2.1.2.7  Besluta om förbud mot bisyssla Direktör  I samråd med HR-chef Nej 
 

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
2.2.1  Besluta om skyddsarbete Direktör  I samråd med HR-chef Ja 
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2.4 Administrera ekonomi 
2.4.1    Utforma och följa upp ekonomi 

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
2.4.1.1  Utse beslutsattestanter Direktör   Nej 

 
2.4.1.2  Attestera kostnader och ersättningar för 

nämndens ledamöter 
Ordförande  Vice ordförande attesterar 

ordförandes kostnader 
och ersättningar 

Nej 

2.4.1.3  Attestera kostnader och ersättningar för 
direktör 

Ordförande   Nej 

2.4.1.4  Attestera intäkter för förvaltningen:   Sökanden informeras i 
förväg om avgiften blir 
högre än taxa 

 

  a) 3 mkr - 10 mkr a) Direktör   Nej 
  b) 600 tkr - 3 mkr b) Direktör b) Avdelningschef  Nej 
  c) 100 tkr - 600 tkr c) Direktör c) Enhetschef  Nej 
  d) - 100 tkr d) Direktör d) Handläggare  Nej 
2.4.1.5  Attestera kostnader för förvaltningen: 

 
  Efter kontrollattest av 

behörig kontrollattestant 
 

  a) 3 mkr - 10 mkr a) Direktör a) Ekonomichef  Nej 
  b) 600 tkr - 3 mkr b) Direktör b) Avdelningschef, ekonomichef  Nej 
  c) - 600 tkr c) Direktör c) Enhetschef, ekonomichef  Nej 
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2.4.2 Hantera intäkter från kund 
 

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
2.4.2.1  Besluta om uttag av avgift enligt taxa Direktör Handläggare Gäller även rätt att 

besluta om reduktion av 
avgift enligt 12 kap § 8a 
PBL 

Nej 

2.4.2.2  Besluta om nedsättning av avgift Direktör Avdelningschef  Nej 
 

2.4.2.3  Besluta att kreditera fordringar: 
 

    

  a) 3 mkr – 10 mkr a) Direktör   Ja 
  b) 600 tkr – 3 mkr b) Direktör b) Avdelningschef, ekonomichef  Ja 
  c) – 600 tkr c) Direktör c) Enhetschef, ekonomichef  Nej 
2.4.2.4  Besluta att skriva ned fordringar, anta 

ackord, bevilja skuldsanering, avbryta 
indrivning, upprätta avbetalningsplan 
samt ge uppskov med betalning: 
 

    

  a) 3 mkr – 10 mkr a) Direktör   Ja 
  b) 100 tkr – 3 mkr b) Direktör b) Ekonomichef I samråd med jurist Ja 
  c) – 100 tkr c) Direktör c) Handläggare ekonomienheten  Nej 
2.4.2.5  Besluta att överlämna fordran till 

Kronofogdemyndigheten och godkänna 
att rättsliga åtgärder vidtas vid indrivning 
av fordran 

Direktör Ekonomichef  Nej 

2.4.2.6  Besluta att medge skadeståndskrav: 
 

    

  a) 600 tkr - 10 mkr a) Direktör   Ja 
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2.5 Köpa in och upphandla 
2.5.2 Hantera upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) 
 

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
2.5.2.1  Besluta att inleda upphandling av varor 

och tjänster där det sammanlagda 
värdet kan komma att uppgå till: 
 

  Underlag ska 
godkännas av 
ytterligare en person 

 

  a) 3 mkr - 10 mkr Direktör   Nej 
  b) 600 tkr - 3 mkr Direktör Avdelningschef Upphandling av 

tjänster i samråd med 
HR-chef efter 
förhandling enligt § 38 
MBL 

Nej 

  c) - 600 tkr Direktör Enhetschef  Nej 
2.5.2.2  Besluta att avbryta upphandling av 

varor och tjänster där det 
sammanlagda värdet kan komma att 
uppgå till: 
 

    

  a) 3 mkr - 10 mkr a) Direktör   Nej 
  b) 600 tkr - 3 mkr b) Direktör b) Avdelningschef  Nej 
  c) - 600 tkr c) Direktör c) Enhetschef  Nej 
2.5.2.3  Tilldela upphandlingskontrakt där det 

sammanlagda värdet uppgår till: 
 

  Underlag ska 
godkännas av 
ytterligare en person 

 

  a) 3 mkr - 10 mkr a) Direktör   Nej 

  b) - 600 tkr b) Direktör b) Enhetschef, ekonomichef, 
chefsjurist 

 Nej 
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  b) 600 tkr - 3 mkr b) Direktör b) Avdelningschef  Nej 
  c) - 600 tkr c) Direktör c) Enhetschef  Nej 
2.5.2.4  Besluta att häva avtal där det 

sammanlagda beloppet uppgår till: 
 

    

  a) 3 mkr - 10 mkr a) Direktör   Nej 
  b) 600 tkr - 3 mkr b) Direktör b) Avdelningschef  Nej 
  c) - 600 tkr c) Direktör c) Enhetschef  Nej 

 

2.6 Administrera allmänna handlingar 
2.6.5 Hantera utlämnande av handlingar 
 

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
2.6.5.1 6 kap 3 § OSL Pröva beslut att inte lämna ut eller 

ställa villkor för utlämnande av allmän 
handling 

Direktör Jurist, avdelningschef 
Lantmäteri*, KLM-chef* 

* Gäller 
lantmäterimyndigheten 

Nej 
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2.7 Kontrollera personuppgiftsbehandlingar 

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
2.7.1  Utse dataskyddskontakt för 

förvaltningens arbete med 
personuppgiftsbehandlingar 

Direktör   Nej 

2.7.2 Art. 15 GDPR Besluta om utlämnande av 
registerutdrag samt beslut att avvisa 
begäran om registerutdrag 

Direktör Dataskyddskontakt, enhetschef 
ärendeprocess 

 Nej 

2.7.3 Art. 16-18 GDPR Besluta om rättelse, radering eller 
begränsning av behandling 

Direktör Dataskyddskontakt, enhetschef 
ärendeprocess 

 Nej 

2.7.4 Art. 19 GDPR Besluta om underrättelse till tredje 
man om rättelse, radering eller 
begränsning 

Direktör Dataskyddskontakt, enhetschef 
ärendeprocess 

 Nej 

2.7.5 Art. 20 GDPR Beslut gällande den registrerades rätt 
till dataportabilitet 

Direktör Dataskyddskontakt, enhetschef 
ärendeprocess 

 Nej 

2.7.6 Art. 21 GDPR Beslut gällande den registrerades rätt 
att göra invändningar 

Direktör Dataskyddskontakt, enhetschef 
ärendeprocess 

 Nej 

2.7.7 Art. 28 GDPR Ingå personuppgiftsbiträdesavtal Direktör Enhetschef  Nej 
2.7.8 Art 33 GDPR Besluta om en personuppgiftsinident 

ska anmälas till tillsynsmyndigheten 
Direktör Dataskyddskontakt, enhetschef 

ärendeprocess 
I samråd med 
dataskyddsombudet 

Ja 

2.7.9 Art. 35 GDPR Fastställa en konsekvensbedömning 
avseende dataskydd 

Direktör Dataskyddskontakt, enhetschef 
ärendeprocess 

I samråd med 
dataskyddsombudet 

Nej 

2.7.2  Besluta i enlighet med EU:s 
dataskyddsförordning och 
överklaganden av sådana beslut 

Direktör Dataskyddskontakt, jurist  Nej 
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2.8 Hantera och förvalta IS/IT 
2.8.4 Säkerhetsskydda information 
 

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
2.8.4.1 Säkerhetsskyddslag 

(2018:585) 
Besluta enligt säkerhetsskyddslagen  Direktör Säkerhetsskyddschef  Nej 
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3. FYSISK PLANERING (SE ÄVEN KAP 5. LANTMÄTERI OCH GEOGRAFISK INFORMATION) 
 

3.2 Hantera detaljplaner  
3.2.1 Hantera planbesked (förprövning) 

 
 

 
  

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
3.2.1.1 5 kap 2 § PBL Besluta om positivt planbesked när 

beslutet är förenligt med gällande 
översiktsplan och eventuella program 

Direktör Avdelningschef Plan  Ja 

3.2.1.2 5 kap 4 § PBL Besluta att planbesked får lämnas 
senare än efter fyra månader 

Direktör Planhandläggare Efter 
överenskommelse 
med sökanden 

Nej 

3.2.1.3 5 kap 10 a § PBL Begära planeringsbesked hos 
länsstyrelsen 

Direktör Avdelningschef Plan  Ja 

3.2.1.4 5 kap 2–5 § PBL Besluta om avslag på begäran om 
planbesked utanför de områden som 
anges som bebyggelseområden i 
översiktsplanen 

Direktör Avdelningschef Plan Avser bostäder 
utanför 
bebyggelseområde 
med grön- och 
rekreationsytor 
(ljusbrun och brun yta 
i ÖP karta 1 

Ja 
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3.2.2 Utforma detaljplan 
 

 

 

 

  

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
3.2.2.1  Besluta om uppdrag att påbörja 

planarbete och besluta om samråd för 
detaljplan som syftar till att ändra eller 
upphäva planbestämmelser för 
fastighetsindelning (till exempel 
tidigare tomtindelningar och 
fastighetsplaner) 

Direktör Avdelningschef Lantmäteri, 
avdelningschef Bygg, 
enhetschef Plan 

Gäller endast när frågan 
rör ett fåtal fastigheter 
och där planarbetet kan 
genomföras med 
standard-, begränsat 
standard- eller förenklat 
förfarande. 

Ja 

3.2.2.2  Besluta att utöka, dela eller minska 
planområde under pågående 
detaljplanearbete. 

Direktör Avdelningschef Lantmäteri, 
enhetschef Plan, enhetschef 
Bygg 

 Ja 

3.2.2.3 5 kap 11a § PBL Besluta om detaljplanen kan antas 
innebära en betydande miljöpåverkan 

 Enhetschef Plan, enhetschef 
Bygg, enhetschef Lantmäteri 

Beslutet kan överklagas i 
samband med ett 
eventuellt överklagande 
av detaljplanen 
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4. LOV OCH TILLSYN (SE ÄVEN KAP 5. LANTMÄTERI OCH GEOGRAFISK INFORMATION) 
4.1 Hantera byggärenden 
4.1 1 Hantera förhandsbesked 

 

 

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 

4.1.1.1 9 kap 17 § PBL Besluta om förhandsbesked om inga 
invändningar inkommit 

Direktör Bygglovhandläggare I samråd med 
Lantmäterimyndigheten 

Ja 

4.1.1.2 9 kap 17 § PBL Besluta Bifalla ansökan om om 
förförhandsbesked även om det har 
inkommit invändningar om 
invändningarna inte är av avgörande 
betydelse för ärendets utgång 

Direktör Bygglovhandläggare I samråd med 
bygglovchef 

Ja 

4.1.1.3 9 kap 19 § PBL Besluta om villkorsbesked Direktör Bygglovhandläggare, 
byggnadsinspektör 

 Ja 

4.1.1.4 9 kap 28 § PBL Besluta att ett ärende inte ska 
avgöras förrän pågående planarbete 
har avslutats 

Direktör Avdelningschef Bygg  Ja 
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4.1.2 Hantera lovärenden 

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION (LÄGSTA 
BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
4.1.2.1 9 kap 27 § PBL Besluta om förlängd 

handläggningstid i högst tio 
veckor utöver de 
ursprungliga tio veckorna 

Direktör Bygglovhandläggare Gäller lov och 
förhandsbesked 

Nej 

4.1.2.2 9 kap 45 § PBL Beslut om förlängd 
handläggningstid i högst fyra 
veckor utöver de 
ursprungliga fyra veckorna 

Direktör Byggnadsinspektör Gäller anmälningspliktiga 
åtgärder 

Nej 

4.1.2.32 6 kap 9 § PBF Begära 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 

Direktör Bygglovhandläggare, byggnadsinspektör, 
koordinator 

 Nej 

4.1.2.43 9 kap 2-9 §§ PBL, 16 
kap 7 § PBL, 6 kap 1-4 
§§ PBF inom ramen för 
9 kap 30, 30a, 32 och 
32a §§ PBL 

Bifalla ansökan om planenligt 
bygglov, även om det 
inkommit invändningar 

Direktör Bygglovhandläggare, byggnadsinspektör*, 
koordinator* 

*Gäller bygglov med 
ringa gestaltning. I 
samråd med 
bygglovhandläggare 
(gäller koordinator) 

Ja 

4.1.2.4 9 kap 2-9 §§ PBL, 16 
kap 7 § PBL, 6 kap 1-4 
§§ PBF inom ramen för 
9 kap 30, 31b-e, 32 och 
32a §§ PBL 

Bifalla ansökan om bygglov 
med liten avvikelse från 
detaljplan enligt 9 kap 31b p1 
§ PBL, 9 kap 31b p2 § eller 9 
kap 31 c § om inga 
invändningar inkommit 

Direktör Bygglovhandläggare, byggnadsinspektör*, 
koordinator* 

*Gäller bygglov med 
ringa gestaltning. I 
samråd med 
bygglovhandläggare 
(gäller koordinator) 

Ja 

4.1.2.5 9 kap 2-9 §§ PBL, 16 
kap 7 § PBL, 6 kap 1-4 

Bifalla ansökan om bygglov 
med liten avvikelse från 

Direktör Bygglovhandläggare, byggnadsinspektör* I samråd med 
bygglovchef. *Gäller 

Ja 
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§§ PBF inom ramen för 
9 kap 30, 31b-e, 32 och 
32a §§ PBL 

detaljplan enligt 9 kap 31b p1 
§ PBL, 9 kap 31b p2 § eller 9 
kap 31c § även om det har 
inkommit invändningar om 
invändningarna inte är av 
avgörande betydelse för 
ärendets utgång 

bygglov med ringa 
gestaltning. 

4.1.2.6 9 kap 2-9 §§ PBL, 16 
kap 7 § PBL, 6 kap 1-2 
och 4 §§ PBF inom 
ramen för 9 kap 31 § 
PBL 

Bifalla ansökan om bygglov 
utanför detaljplanelagt 
område om inga 
invändningar inkommit 

Direktör Bygglovhandläggare, byggnadsinspektör* *Gäller bygglov med 
ringa gestaltning. 

Ja 

4.1.2.7 9 kap 2-9 §§ PBL, 16 
kap 7 § PBL, 6 kap 1-2 
och 4 §§ PBF inom 
ramen för 9 kap 31 § 
PBL 

Bifalla ansökan om bygglov 
utanför detaljplanelagt 
område även om det har 
inkommit invändningar om 
invändningarna inte är av 
avgörande betydelse för 
ärendets utgång 

Direktör Bygglovhandläggare, byggnadsinspektör* I samråd med 
bygglovchef. *Gäller 
bygglov med ringa 
gestaltning. 

Ja 

4.1.2.8 9 kap 8 § PBL, 6 kap 1-
4 §§ PBF inom ramen 
för 9 kap 30-31 §§ PBL 

Avslå ansökan om bygglov 
för mindre byggnader, 
tillbyggnader samt skyltar 

Direktör Bygglovhandläggare  Ja 

4.1.2.9 9 kap 2 och 8 §§ PBL, 6 
kap 1-4 §§ PBF inom 
ramen för 9 kap 30-31 
§§ PBL 

Avslå ansökan om bygglov 
som är uppenbart planstridig 
eller olämplig 

Direktör Bygglovhandläggare, byggnadsinspektör* I samråd med 
avdelningschef Bygg. 
*Gäller bygglov med 
ringa gestaltning. 

Ja 

4.1.2.10 9 kap 2-9 §§ PBL, 16 
kap 7 § PBL, 6 kap 1-4 
§§ PBF inom ramen för 
9 kap 33-33a §§ PBL 

Besluta om tidsbegränsat 
bygglov 

Direktör Bygglovhandläggare, byggnadsinspektör*, 
koordinator* 

*Gäller bygglov med 
ringa gestaltning. I 
samråd med 
bygglovhandläggare 
(gäller koordinator). 

Ja 

4.1.2.11 9 kap 33 och 33 a §§ 
PBL 

Besluta om förlängning av 
tidsbegränsat bygglov 

Direktör Bygglovhandläggare, byggnadsinspektör*, 
koordinator* 

*Gäller bygglov med 
ringa gestaltning. I 
samråd med 

Ja 
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bygglovhandläggare 
(gäller koordinator). 

4.1.2.12 9 kap 2-9 §§ PBL, 16 
kap 7 § PBL, 6 kap 1-4 
§§ PBF inom ramen för 
9 kap 33 § PBL 

Besluta om säsongslov Direktör Bygglovhandläggare, byggnadsinspektör*, 
koordinator* 

*Gäller bygglov med 
ringa gestaltning. I 
samråd med 
bygglovhandläggare 
(gäller koordinator) 

Ja 

4.1.2.13 9 kap 10 § PBL inom 
ramen för 9 kap 34 § 
PBL 

Besluta om rivningslov med 
undantag för byggnad med 
historiskt, kulturhistoriskt, 
miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt större värde, eller 
om rivning kräver beslut 
enligt annan författning 

Direktör Bygglovhandläggare, byggnadsinspektör  Ja 

4.1.2.14 9 kap 11-13 §§ PBL 
inom ramen för 9 kap 
35 § PBL 

Besluta om marklov Direktör Bygglovhandläggare, byggnadsinspektör  Ja 

4.1.2.15 9 kap 38 § PBL Besluta att förena beslut om 
bygglov eller marklov för 
åtgärd som redan är utförd 
med skyldighet att vidta de 
ändringar i det utförda som 
behövs 

Direktör Bygglovhandläggare, byggnadsinspektör  Ja 

4.1.2.16 9 kap 14 § PBL inom 
ramen för 9 kap 30-31 
§§ PBL 

Besluta om prövning av 
åtgärd som inte kräver lov 

Direktör Bygglovhandläggare, byggnadsinspektör  Ja 

4.1.2.17 10 kap 3 § PBL inom 
ramen för 10 kap 22-24 
§§ PBL 

Besluta att ge startbesked 
och i startbeskedet fastställa 
kontrollplan 

Direktör Byggnadsinspektör, bygglovhandläggare*, 
koordinator* 

*Gäller när tekniskt 
samråd inte krävs. I 
samråd med 
byggnadsinspektör 
(gäller koordinator) 

Ja 

4.1.2.18 10 kap 3 § PBL inom 
ramen för 10 kap 22-24 
§§ PBL 

Besluta att inte ge 
startbesked 

Direktör Byggnadsinspektör I samråd med 
bygglovchef 

Ja 
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4.1.2.18 10 kap 3 § PBL inom 
ramen för 10 kap 22-24 
§§ PBL 

Besluta att inte ge 
startbesked 

Direktör Byggnadsinspektör I samråd med 
bygglovchef 

Ja 

4.1.2.19 10 kap 14 och 22 §§ 
PBL 

Besluta om föreläggande att 
lämna in handlingar som 
behövs för prövning av 
frågan om startbesked. 

Direktör Byggnadsinspektör, bygglovhandläggare*, 
koordinator* 

*Gäller när tekniskt 
samråd inte krävs. I 
samråd med 
byggnadsinspektör 
(gäller koordinator) 

Nej 

4.1.2.20 10 kap 4 § PBL Besluta att ett byggnadsverk 
får tas i bruk utan att 
slutbesked lämnats 

Direktör Byggnadsinspektör, bygglovhandläggare*, 
koordinator* 

*I samråd med 
byggnadsinspektör 

Nej 

4.1.2.21 10 kap 18 § PBL Besluta att kontrollplan inte 
behövs 

Direktör Byggnadsinspektör Gäller vid 
rivningsåtgärder 

Nej 
 

4.1.2.22 10 kap 13 § PBL Besluta att utse ny 
kontrollansvarig om tidigare 
kontrollansvarig lämnat sitt 
uppdrag 

Direktör Byggnadsinspektör  Nej 

4.1.2.23 11 kap 35 § PBL Besluta att entlediga och 
utse ny kontrollansvarig 

Direktör Byggnadsinspektör Beslut ska anmälas till 
certifieringsorgan 

Nej 

4.1.2.24 10 kap 10 § PBL Besluta att kontrollansvarig 
behövs i enklare ärenden 

Direktör Byggnadsinspektör   

4.1.2.25 10 kap 14 § 2 p PBL Besluta att tekniskt samråd 
inte behövs 

Direktör Byggnadsinspektör  Nej 
 

4.1.2.26 10 kap 29 § PBL Besluta om kompletterande 
villkor för bygg- eller 
rivningsåtgärderna eller för 
kontrollen 

Direktör Byggnadsinspektör  Nej 

4.1.2.27 10 kap 34-37 §§ PBL Besluta om slutbesked Direktör Byggnadsinspektör, bygglovhandläggare*, 

koordinator**, bygglovadministratör** 

*Gäller i enklare ärenden 
utan tekniskt samrådn.  
**Gäller i enklare 
ärenden i I samråd med 

Nej 
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byggnadsinspektör 
 

 
4.1.2.28 10 kap 34 § PBL Besluta om interimistiskt 

slutbesked 
Direktör Byggnadsinspektör, 

bygglovhandläggare*,koordinator**, 
bygglovadministratör**Byggnadsinspektör, 

 koordinator*, bygglovadministratör* 

*Gäller i ärenden utan 
tekniskt samråd 
**Gäller i enklare 
ärenden i samråd 
medbyggnadsinspektör 
 

*Gäller i enklare 
ärenden. I samråd med 
byggnadsinspektör 

 

Nej 

4.1.2.29 10 kap 34-37 §§ PBL Avslå begäran om 
slutbesked 

Direktör Byggnadsinspektör I samråd med 
bygglovchef 

Ja 
 

4.1.2.30 3 kap 21 § PBF Besluta att ändringar kan ske 
vid en senare tidpunkt om 
krav har ställts på andra 
delar av byggnaden än den 
direkt berörda 

Direktör Byggnadsinspektör  Nej 

4.1.2.31 3 kap 21 § PBF 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 

Direktör Byggnadsinspektör  Nej 

4.1.2.32 BFS 2015:6, EKS 10, 3 
§ Boverkets föreskrifter 

Besluta att medge mindre 
avvikelser från föreskrifterna 

Direktör Byggnadsinspektör  Nej 
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4.2 Hantera tillsynsärenden 
4.2.1 Hantera påföljd och ingripandeärenden  

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

2011:10, omtryck 
2015:6, om tillämpning 
av europeiska 
konstruktionsstandarder 
(eurokoder) 

om det finns särskilda skäl 
och byggnadsprojektet ändå 
kan bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte 
finns någon avsevärd 
olägenhet från annan 
synpunkt 

4.1.2.33 2-3 §§ LFS Pröva behov och besluta i 
frågan om 
färdigställandeskydd behövs 
eller inte för vissa åtgärder 
som anges i lagen 

Direktör Byggnadsinspektör  Nej 

4.1.2.34 9 kap 42 a § andra 
stycket PBL 

Besluta 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 

Direktör Byggnadsinspektör, bygglovhandläggare  Nej 

4.1.2.35 9 kap 24 § andra 
stycket PBL 

Besluta att samordning med 
miljönämnd inte ska ske om 
det finns särskilda skäl 

Direktör Bygglovhandläggare I samråd med 
bygglovchef. Gäller 
åtgärd som ska anmälas 
med stöd av 9 kap 6 § 
MB 

Nej 
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4.2.1.1 11 kap. 5 § PBL Besluta att inte ingripa efter anmälan Direktör Bygglovhandläggare, 

byggnadsinspektör, 
tillsynshandläggare, 
koordinator*, 
administratör*, 
rådgivare*(**) 

 

 

*Gäller endast OVK och 
hissar och andra 
motordrivna anläggningar 
**Efter underskrift av 
blankett ”Medgivande och 
mottagande av 
delegation” 

 

 

Ja 

4.2.1.2 11 kap 7 § PBL Besluta om ingripandebesked Direktör Bygglovhandläggare, 
tillsynshandläggare 

I samråd med bygglovchef. 
Gäller besked om det 
vidtagits en åtgärd som 
motiverar ett ingripande 

Nej 

4.2.1.3 11 kap 9 § PBL Besluta att begära biträde av 
Polismyndigheten för att få tillträde som 
behövs enligt 11 kap 8 § PBL 

Direktör Byggnadsinspektör, 
tillsynshandläggare 

Kan medföra 
ersättningsskyldighet enligt 
14 kap 2 § PBL 

Nej 

4.2.1.4 11 kap 39 § PBL Besluta att ansöka om handräckning hos 
Kronofogdemyndigheten för att få 
tillträde enligt 11 kap 8 § PBL eller för att 
genomföra en åtgärd som avses med ett 
föreläggande enligt 19-25 §§ PBL 

Direktör Byggnadsinspektör, 
tillsynshandläggare 

 Nej 

4.2.1.5 11 kap 37 § 3 st PBL 
26 kap 9 och 14 §§ 
MB 

Besluta att ansöka om utdömande av 
vite 

Direktör Bygglovhandläggare, 
tillsynshandläggare 

I samråd med jurist Nej 

4.2.1.6 9 kap 4 § 1 st PBL Besluta att begära indrivning av 
byggsanktionsavgift 

Direktör Ekonomichef Bestämmelser om indrivning 
finns i 3-9 §§ 
indrivningsförordningen 
(1993:1229) 

Nej 
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4.2.1.7 11 kap 17 § PBL Besluta om lovföreläggande om en 
lovpliktig åtgärd har utförts utan lov om 
det är sannolikt att lov kan ges för 
åtgärden 

Direktör Bygglovhandläggare, 
byggnadsinspektör*, 
tillsynshandläggare** 

Gäller inte om föreläggandet 
är förenat med vite. *Gäller 
bygglov med ringa 
gestaltning. **I samråd med 
bygglovhandläggare. 

Nej 

4.2.1.8 11 kap 18 § PBL Besluta om föreläggande om 
underhållsutredning 

Direktör Byggnadsinspektör, 
tillsynshandläggare 

Gäller inte om föreläggandet 
är förenat med vite 

Nej 

4.2.1.9 11 kap 19-21 §§ PBL Besluta om åtgärds-, rättelse*- eller 
rivningsföreläggande 

Direktör Byggnadsinspektör, 
tillsynshandläggare 

Gäller inte om föreläggandet 
är förenat med vite. *Även 
föreläggande som förenas 
med förbud mot att åter 
utföra bygglovspliktig åtgärd. 

Ja 

4.2.1.10 11 kap 22-23 §§ PBL Besluta om föreläggande för ökad 
trafiksäkerhet 

Direktör Byggnadsinspektör, 
tillsynshandläggare 

Gäller inte om föreläggandet 
är förenat med vite. Kan 
medföra 
ersättningsskyldighet enligt 
14 kap. 3 § PBL 

Ja 

4.2.1.11 11 kap 19-21 §§ PBL Besluta om föreläggande om 
anordnande av stängsel kring 
industrianläggning som inte länge 
används 

Direktör Byggnadsinspektör, 
tillsynshandläggare, 
bygglovhandläggare 

Gäller inte om föreläggandet 
är förenat med vite 

Ja 

4.2.1.12 11 kap 30-32 och 37 
§§ PBL, 12 kap 6 § 2 p 
PBL 

Besluta om förbud att fortsätta arbete 
eller åtgärd och förena förbudet med fast 
eller löpande vite 

Direktör Byggnadsinspektör  Ja 

4.2.1.13 11 kap 33 § PBL Besluta om förbud att använda hela eller 
delar av ett byggnadsverk inklusive 
hissar och andra motordrivna 
anordningar och förena förbudet med 
vite. Beslutet får endast förenas med vite 
då det avser förbud som beslutats pga 
att hela eller delar av byggnadsverket 
har brister som kan äventyra säkerheten 
för den som uppehåller sig i eller i 

Direktör Byggnadsinspektör I samråd med bygglovchef i 
annat fall än då 
användningsförbud utan vite 
utfärdas pga säkerhetsbrister 

Ja 
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närheten av byggnadsverket (11 kap 33 
§ 1 p PBL) 

4.2.1.14 8 kap. 15 § PBL Besluta att det ska planteras på tomten 
och att befintlig växtlighet på tomten ska 
bevaras 

Direktör Byggnadsinspektör  Nej 

 

4.2.2 Hantera tillsyn av hissar och andra motordrivna anordningar 

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
4.2.2.1 8 kap 6 § PBF 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) 

Direktör Byggnadsinspektör, 
tillsynshandläggare 

 Nej 

4.2.2.2 3 kap. 16 § Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd (BFS 
2011:12, med 
ändringar tom. BFS 
2018:2 - H 18, 
omtryck BFS 2018:2) 
om hissar och vissa 
andra motordrivna 
anordningar 

Besluta om längre besiktningsintervall för 
motordriven anordning 

Direktör Byggnadsinspektör, 
tillsynshandläggare 

 Nej 

4.2.2.3 3 kap. 17 §§ 
Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd 
(BFS 2011:12, med 
änd-ringar t.o.m. BFS 
2018:2 - H 18, 

Besluta om anstånd med kontroll av 
motordriven anordning 

Direktör Byggnadsinspektör, 
tillsynshandläggare 

 Nej 
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4.2.3 Hantera obligatorisk ventilationskontroll 

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
4.2.3.1 11 kap 19-20 §§ PBL, 

5 kap 1-7 § och 3 kap 
PBF 

Besluta om föreläggande mot ägare som 
inte fullgör skyldigheter gällande 
funktionskontroll av ventilationssystem 

Direktör Byggnadsinspektör, 
tillsynshandläggare* 

Gäller inte om föreläggandet 
är förenat med vite. *I samråd 
med byggnadsinspektör 

Nej 

4.2.3.2 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 

Besluta om senareläggning av 
besiktningstidpunkt för funktionskontroll 
av ventilationssystem 

Direktör Byggnadsinspektör, 
tillsynshandläggare* 

*I samråd med 
byggnadsinspektör 

Nej 

4.2.3.3 BFS 2011:6, BFS 
2011:10, BBR 1:21, 
EKS 

Besluta att medge mindre avvikelse från 
föreskrifter gällande ventilationssystem 
om det finns särskilda skäl och 
byggnadsverket ändå kan bli tekniskt 

Direktör Byggnadsinspektör, 
tillsynshandläggare* 

*I samråd med 
byggnadsinspektör 

Nej 

omtryck BFS 2018:2) 
om hissar och vissa 
andra motordrivna 
anordningar 

4.2.2.4 BFS 2012:11 H 14 Besluta att medge mindre avvikelse från 
föreskrifter om hissar och andra 
motordrivna anordningar 

Direktör Byggnadsinspektör, 
tillsynshandläggare* 

*I samråd med 
byggnadsinspektör 

Nej 
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tillfredsställande och det inte finns någon 
avsevärd olägenhet ur annan synpunkt 

4.2.3.4 11 kap 34 § PBL Besluta om byte av funktionskontrollant Direktör Byggnadsinspektör  Nej 
 

 

4.2.4 Hantera enkelt avhjälpta hinder i publika utrymmen 

 

4.2.5 Hantera brandfarliga och explosiva varor 
 

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
4.2.5.1 16-19 §§ LBEV Besluta om tillstånd att hantera, överföra 

eller importera explosiva varor eller att 
yrkesmässigt eller i större mängd hantera 
brandfarliga varor 

Direktör Byggnadsinspektör I samråd med bygglovchef. 
Gäller endast tillstånd för 
Räddningstjänsten 

Nej 

4.2.5.2 19 § 3 st LBEV Besluta om nya eller ändrade villkor för 
tillstånd 

Direktör Byggnadsinspektör I samråd med bygglovchef. 
Gäller endast tillstånd för 
Räddningstjänsten 

Nej 

4.2.5.3 20 § LBEV Besluta att återkalla tillstånd Direktör Byggnadsinspektör I samråd med bygglovchef. 
Gäller endast tillstånd för 
Räddningstjänsten 

Ja 

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
4.2.4.1 8 kap 2 § 2 st PBL 

med hänvisning till 8 
kap 1 § 3 p PBL 

Besluta att godkänna föreslagna åtgärder 
för enkelt avhjälpta hinder 

Direktör Byggnadsinspektör, 
tillsynshandläggare* 

*I samråd med 
byggnadsinspektör 

Nej 



 

Byggnadsnämndens delegationsordning 34 (38) 
   
   

4.2.5.4 24 § 3 st LBEV Besluta att begära den hjälp av 
Polismyndigheten som behövs för 
tillsynen 

Direktör Byggnadsinspektör I samråd med bygglovchef. 
Gäller endast tillstånd för 
Räddningstjänsten 

Ja 

4.2.5.5 25 § LBEV Besluta om förelägganden och förbud Direktör Byggnadsinspektör I samråd med bygglovchef. 
Gäller endast tillstånd för 
Räddningstjänsten 

Ja 

4.2.5.6 27 § LBEV Besluta om avgiftsuttag i enskilda fall för 
tillståndsprövning, tillsyn, provtagning, 
undersökning, godkännanden och andra 
beslut och åtgärder 

Direktör Byggnadsinspektör I samråd med bygglovchef. 
Gäller endast tillstånd för 
Räddningstjänsten 

Ja 

 

4.3.1 Hantera natur- och strandskydd 
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5. LANTMÄTERI OCH GEOGRAFISK INFORMATION 
 
5.1 Hantera fastighetsbildningreglering 
5.1.1  Genomföra fastighetsbildningsförättningarlantmäteriförättningar 

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
4.3.1.1 7 kap 7 § MB, förordning 

(1998:1252) om 
områdesskydd enligt MB 
mm 

Besluta om dispens (tillstånd) 
från föreskrifter i kommunala 
natur- och kulturreservat samt 
biotopskyddsområden 

Direktör Enhetschef Plan  Nej 

4.3.1.2  Rätt att företräda nämnden vid 
samråd i 
strandskyddsärenden 

Direktör Bygglovhandläggare, 
tillsynshandläggare 

 Nej 

4.3.1.3 26 kap 11 § MB Besluta om föreläggande om 
att utföra stängselgenombrott 

Direktör Tillsynshandläggare  Ja 

4.3.1.4 26 kap 2 § MB Besluta om åtalsanmälan Direktör Avdelningschef  Ja 
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AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
5.1.1.1 4 kap 25 § FBL, 21 § 

AL, 19 § LL 
Företräda byggnadsnämnden vid samråd 
med lantmäterimyndigheten i 
förrättningar inom detaljplanelagt område 
med rätt att framföra att frågan om 
förhandsbesked eller bygglov bör 
avgöras innan fastighetsbildning sker 

Direktör Bygglovhandläggare Fastighetssamråd ska ske 
före beslut 

Nej 

5.1.1.2 4 kap 25 § FBL, 21 § 
AL, 19 § LL 

Företräda byggnadsnämnden vid samråd 
med lantmäterimyndigheten i 
förrättningar utanför detaljplanelagt 
område med rätt att framföra att frågan 
om förhandsbesked eller bygglov bör 
avgöras innan fastighetsbildning sker 

Direktör Planhandläggare Efter underskrift av blankett 
"Medgivande och 
mottagande av delegation". 
Fastighetssamråd ska ske 
före beslut 

Nej 

5.1.1.3 3 kap 2 § FBL, 9 § 
AL, 8 § LL 

Företräda byggnadsnämnden vid samråd 
inom förrättning och att samråda om 
mindre avvikelse från detaljplan samt om 
bestämmelse som har sin grund ieller § 
39 § byggnadsstadgan om syftet med 
denna inte motverkas 

Direktör Bygglovhandläggare  Nej 

5.1.1.4 3 kap 2 § FBL, 9 § 
AL, 8 § LL 

Vid förrättning samråda om undantag 
från bestämmelser, till exempel 
strandskydd mm 

Direktör Handläggare Efter underskrift av blankett 
"Medgivande och 
mottagande av delegation" 

Nej 

5.1.1.5 5 kap 3 § 3 st FBL Besluta att påkalla fastighetsreglering 
som behövs för att mark och vatten ska 

Direktör Enhetschef Plan  Nej 
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5.4 Hantera namn och adresser 

5.4.1 Registrera namnsättning 
 

 

 

 

kunna användas på ett ändamålsenligt 
sätt 

5.1.1.6 15 kap 11 § FBL, 30 
§ AL, 28 § LL, 27 § 
ÄULL 

Företräda byggnadsnämnden för att för 
deras räkning godkänna förrättning och 
förrättningsbeslut inom detaljplanelagt 
område och därigenom inte kunna 
överklaga 

Direktör Bygglovhandläggare  Nej 

5.1.1.7 15 kap 11 § FBL, 30 
§ AL, 28 § LL, 27 § 
ÄULL 

Företräda byggnadsnämnden för att för 
deras räkning godkänna förrättning och 
förrättningsbeslut utanför detaljplanelagt 
område och därigenom inte kunna 
överklaga 

Direktör Planhandläggare Efter underskrift av blankett 
"Medgivande och 
mottagande av delegation" 

Nej 

5.1.1.8 14 kap 1a § FBL Besluta att ansöka om 
fastighetsbestämning 

Direktör Enhetschef Plan  Nej 

5.1.1.9 18 § 1 st 3 AL Besluta att begära förrättning Direktör Enhetschef Plan  Nej 
 

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
5.4.1.1 10-11 §§ LOL Besluta att fastställa 

belägenhetsadresser och 
lägenhetsnummer 

Direktör Handläggare Efter underskrift av blankett 
"Medgivande och 
mottagande av delegation" 

Nej 
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5.4.4 Hantera kvartersnamnsättning 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVSNITT LAGRUM ÄRENDE DELEGATION 

 

VIDAREDELEGATION 
(LÄGSTA BESLUTSNIVÅ) 

KOMMENTAR ANMÄLS 

 
5.4.4.1  Besluta om kvartersnamn Direktör Avdelningschef Lantmäteri Remitteras till 

kulturnämnden 
Nej 
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