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Reviderad delegationsordning (gäller fr o m 2021-01-01) 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

 1. Den reviderade delegationsordningen för byggnadsnämnden godkänns.  

 2. Den reviderade delegationsordningen gäller fr om 2021-01-01.  

Ärendet 
I den reviderade delegationsordningen har vissa förtydliganden gjorts. Utöver detta har 

följande ändringar gjorts: 

1.2.10 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 

Även administratör efter underskrift av blankett "Medgivande och mottagande av 

delegation", tidigare koordinator och handläggare. 

1.2.11 Besluta att förelägga part eller ombud att styrka ombudets behörighet genom en 

fullmakt med det innehåll som framgår av 15 § 1 st FL 

Även administratör efter underskrift av blankett "Medgivande och mottagande av 

delegation", tidigare koordinator och handläggare. 

1.2.14 Prövning av om ett överklagande har inkommit i rätt tid 

Även rådgivare efter underskrift av blankett "Medgivande och mottagande av 

delegation", tidigare koordinator, handläggare och administratör. 

1.2.16 Ta emot delgivning 

Även administratör efter underskrift av blankett "Medgivande och mottagande av 

delegation", tidigare koordinator, handläggare och nämndsekreterare. 

2.4.2.2 Besluta om fast pris 

Ny delegation. 

2.4.2.6 Besluta att medge skadeståndskrav upp till 600 tkr 

Även chefsjurist, tidigare ekonomichef och enhetschef. 

2.7.2 – 2.7.9 Tidigare Besluta i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och 

överklaganden av sådana beslut, nu uppdelad i 2.7.2 Besluta om utlämnande av 

registerutdrag samt beslut att avvisa begäran om registerutdrag, 2.7.3 Besluta om 

rättelse, radering eller begränsning av behandling, 2.7.4 Besluta om underrättelse till 

tredje man om rättelse, radering eller begränsning, 2.7.5 Beslut gällande den 

registrerades rätt till dataportabilitet, 2.7.6 Beslut gällande den registrerades rätt att 
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 göra invändningar, 2.7.7 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal, 2.7.8 Besluta om en 

personuppgiftsincident ska anmälas till tillsynsmyndigheten, 2.7.9 Fastställa en 

konsekvensbedömning avseende dataskydd. 

2.8.4.1 och 2.8.4.2 Utse säkerhetsskyddschef och Besluta om åtgärder enligt 

säkerhetsskyddsförordningen 

Tidigare hade direktör delegation att besluta om åtgärder enligt 

säkerhetsskyddsförordningen där utse säkerhetsskyddschef ingick, nu har direktör 

delegation att utse säkerhetsskyddschef och säkerhetsskyddschef delegation att besluta 

om åtgärder enligt säkerhetsskyddsförordningen. 

3.2.2.2 Besluta att utöka, dela eller minska planområde under pågående 

detaljplanearbete. 

Nu även slå samman. 

3.2.2.3 Besluta om detaljplanen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan  

Ny delegation. 

4.1.1.1 Besluta om förhandsbesked om inga invändningar inkommit 

Tidigare i samråd med lantmäterimyndigheten 

4.1.2.2 Besluta om förlängd handläggningstid i högst fyra veckor utöver de ursprungliga 

fyra veckorna (avseende anmälningspliktiga åtgärder) 

Ny delegation. 

4.1.2.27 Besluta om slutbesked 

Nu även bygglovhandläggare (i ärenden utan tekniskt samråd). Tidigare 

byggnadsinspektör, koordinator** och bygglovadministratör** (** i enklare ärenden i 

samråd med byggnadsinspektör). 

4.1.2.27 Besluta om interimistiskt slutbesked 

Nu även bygglovhandläggare (i ärenden utan tekniskt samråd). Tidigare 

byggnadsinspektör, koordinator** och bygglovadministratör** (** i enklare ärenden i 

samråd med byggnadsinspektör). 

4.2.1.1 Besluta att inte ingripa (gäller endast OVK och hissar och andra motordrivna 

anläggningar) 

Nu även koordinator, administratör och rådgivare* (*efter underskrift av blankett 

”Medgivande och mottagande av delegation”). Tidigare bygglovhandläggare, 

byggnadsinspektör, tillsynshandläggare. 

4.2.1.5 Besluta att ansöka om utdömande av vite 

Nu även enligt 26 kap 9 och 14 §§ MB. Tidigare endast 11 kap 37 § 3 st PBL. 

4.3.1.4 Besluta om åtalsanmälan (enligt 26 kap 2 § MB) 

Ny delegation. 

Bilagor 

1. Reviderad delegationsordning (gäller fr o m 2021-01-01) 

2. Reviderad delegationsordning, med markerade ändringar 
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