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BESLUTS- OCH DELEGATIONSORDNING
Delegering
Vissa ärenden inom kommunstyrelsens ansvarsområde får delegeras till någon annan att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar. Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler
om delegering finns i Kommunallagen 6 kapitlet.
Beslut med stöd av delegation är juridiskt sett ett kommunstyrelsebeslut och jämställs med ett
beslut som kommunstyrelsen själv har fattat. Beslutet ska kunna överklagas, antingen genom
kommunalbesvär eller genom förvaltningsbesvär.
Ett beslut som fattas med stöd av delegering kan inte ändras av kommunstyrelsen. Däremot kan
kommunstyrelsen återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en viss
grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende.
Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen. På så sätt kan
kommunstyrelsen följa hur uppdraget att besluta i styrelsens ställe utförts.

Vidaredelegering
Kommunchefen ges rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd i kommunen (KL
6:37).

Detta kan inte delegeras
I följande ärenden får beslutanderätten med stöd av Kommunallagen 6 kap 34 § inte delegeras:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av överklagande av beslut som tagits av kommunstyrelsen i dess helhet eller av fullmäktige.
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt.
4. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Ersättare
Vid laga förfall får ersättare överta beslutanderätten av ordinarie delegat. Med laga förfall avses
att delegaten inte är i tjänst p.g.a. sjukdom, semester, tjänstledighet, jäv eller liknande. Om ordinarie delegat (inklusive ersättare, vikarie och ställföreträdande) har förfall och beslut inte bör dröja,
ska ärendet avgöras av delegatens närmaste chef. Om även denna chef är frånvarande och ärendet
är brådskande beslutar kommunchefen, utom i de fall där delegationen avser beslut som stöds av
speciallagstiftning (t.ex. plan- och bygglag, miljöbalken, skollag eller socialtjänstlag).

Verkställighet
Kommunallagen skiljer mellan nämndbeslut (som kan delegeras) och beslut som innebär ren
verkställighet. Ren verkställighet innebär åtgärder som normalt ligger inom tjänstemannens dagliga arbete och ansvarsområde. Verkställighetsbeslut fattas genom tillämpande av tidigare beslut,
regler i lag eller avtal, eller med hänvisning till instruktion eller befattningsbeskrivning. Verkställighetsbeslut kan inte överklagas till skillnad från delegationsbeslut. Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid helt klar.

Registrering av beslut
Samtliga beslut ska dokumenteras och registreras av beslutsfattaren i kommunens ärendehanteringssystem.

Överklagande av beslut
Ett beslut överklagas skriftligen. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och
vilka omständigheter som överklagandet grundas på.
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Förvaltningsbesvär
Beslut i ärenden som handläggs med stöd av speciallagar, t ex Socialtjänstlagen eller skollagen,
kan oftast överklagas enligt förvaltningslagens regler. Rätt att överklaga sådana beslut har endast
den som beslutet angår, d v s den som är part i ärendet. Överklagandet kan gälla såväl beslutets
laglighet som lämplighet. Överklagandet ska ha inkommit till myndigheten som meddelade beslutet inom tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Har överklagandet kommit
in i rätt tid ska detta överlämnas till den myndighet som ska pröva ärendet, om nämnden inte
själv ändrar beslutet på det sätt klaganden önskar.
Om ett beslut kan överklagas enligt förvaltningslagen och går part emot måste besvärshänvisning1
lämnas. Överklagan adresseras till överprövande instans (förvaltningsrätt) men ges in till kommunen.

Laglighetsprövning
Ärenden där inte överklagandemöjligheter finns angivna enligt särskild lag, kan överklagas genom
laglighetsprövning (kommunalbesvär). Laglighetsprövning kan endast begäras av den som är
kommunmedlem d v s den som är folkbokförd, eller äger fastighet i kommunen, eller är taxerad
för kommunalskatt där. Överklagandet måste ha inkommit till länsrätten inom tre veckor från
det protokollets justeringsbevis satts upp på kommunens anslagstavla. Har överklagandet
lämnats till kommunen inom tre veckor anses det också ha kommit in i tid.
Närmare beskrivning om laglighetsprövning finns i 10 kap kommunallagen.

Laga kraft
Ett beslut vinner laga kraft när överklagningstiden om tre veckor löpt ut och ingen överklagat beslutet.

Yttrande till högre instans
Då en delegat har fattat delegationsbeslut som överklagats beslutar samma delegat om att avge
yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegationsbeslut.

Avrapportering
Alla beslut ska registreras i kommunens ärendehanteringssystem. Från respektive system tas rapporter över delegationsbeslut ut och rapporteras till nästkommande kommunstyrelsemöte. (Brytdatum för rapportering till respektive styrelsemöte anges i årsplanen.)
Rapporteringen av beslut fattade på delegation ska omfatta
1. vad beslutet avsåg,
2. vem beslutet var riktat till, samt
3. vem som fattat beslutet.
Av rapporteringen ska det framgå vilka beslut som fattats på vidaredelegation. De beslut som fattats med stöd av beslutad vidaredelegation, ska anmälas till kommunchefen och avrapporteras till
kommunstyrelsen senast inom två månader från beslutstillfället.

1

Besvärshänvisning är uppgifter om hur beslutet kan överklagas
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ÖVERGRIPANDE
1. Administrativa ärenden
Nr, Ärendetyp

1.1

Tillstånd att använda kommunens
heraldiska vapen

1.2

Förtroendevaldas deltagande i
kurser och konferenser

1.3

Yttrande över ansökningar om tillstånd för tävlingsarrangemang

1.4

Generell delegation att besluta i
brådskande ärenden

Regelverk

Kommunallagen (1991:900)

Lagrum

Delegat

Antagen

Kommunchef

2011-01-11

Kommunstyrelsens
ordförande

2011-01-11

Räddningschef,
verksamhetschef
samhällsbyggnad

2015-01-13

6 kap 36 § Kommunstyrelsens
ordförande,

2011-01-11

Ersättare: kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande

1.5

Generell delegation att besluta i
brådskande ärenden vid kommunchefs frånvaro i de ärenden där
kommunchef är ordinarie delegat

Kommunstyrelsens
ordförande

2011-01-11

Anmärkning
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1.6

Rätt att teckna avtal i brådskande
fall, där motparts förhållanden innebär att ordinarie sammanträde
inte kan inväntas

1.7

Beslut om program- och utställningsverksamhet, stöd till kulturverksamhet samt inköp av konstverk till kommunen

1.8

Beslut om administrations-, driftoch arrangemangsbidrag.

1.9

Beslut om flytt av fordon

Kommunstyrelsens
ordförande

2011-01-11

Bibliotekschef

2015-01-13

Reglemente för kommunala
bidrag till föreningsverksamhet i Vansbro kommun
KS2008/359

Bibliotekschef,

2015-01-13

Lag om flyttning av fordon i
vissa fall (1982:129)

Verksamhetschef
samhällsbyggnad,

Ekonomichef

2015-01-13

Gatuingenjör

1.10 Yttrande till Polismyndigheten
jämlikt ordningslagen
1.11 Yttrande till andra myndigheter
jämlikt kameraövervakningslagen
1.12 Beslut om nya eller förändrade behandlingar i PUL

Ordningslagen (1993:1617)

Verksamhetschef
samhällsbyggnad

2014-05-27

Kameraövervakningslagen
(2013:460)

Samhällsbyggnadschef

2017-01-17

Personuppgiftslagen
(1998:204)

Registrator

2012-05-08
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Kommunchef

2011-01-11

Verksamhetschef

2012-06-11

Verksamhetschef

2011-01-11

Verksamhetschef
efter samråd med
kommunchef

2011-01-11

2 kap

Kommunchef,

2012-06-11

14–15 §§

Verksamhetschef

1.13 Organisationsförändringar på förvaltningsnivå
1.14 Organisationsförändringar på
verksamhetsnivå
1.15 Stängning av verksamhet, akut
stängning
1.16 Stängning av verksamhet, planerad stängning eller väsentlig reducering högst fyra veckor
Tryckfrihetsförordningen

1.17 Beslut om avslag på begäran om
(1949:105),
utlämnande av allmän handling till
enskild, eller annan myndighet
samt uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande till enOffentlighets- och sekreskild
tesslag (2009:400)

6 kap
2-3 §§
10 kap
4,14 §§
12 kap

Inom ramen för fastställda styrdokument
och riktlinjer

Beslut om att lämna ut
handling fattas av den
som har handlingen i
sin vård, om inte viss
befattningshavare enligt arbetsledning eller
särskilt beslut ska göra
detta.
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1.18 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i
forskningssyfte

1.19

1.20

1.21

Beslut om avslag i ärenden som avser
personuppgiftsbehandlingar och rättigheter till:
registerutdrag,
rättelse,
radering
begränsning av behandling,
begäran om dokumentation av utövande av anmälningsskyldighet,
dataportabilitet,
att göra invändningar mot behandling
Beslut om att avvisa för sent inkommet överklagande
Beslut om att avvisa ombud eller biträde

Socialtjänstlagen

12 kap 6 § Verksamhetschef
vård och omsorg

2011-05-31

IFO-chef

Dataskyddsförordningen

Art. 12,5,
15-21

Förvaltningsområdeschef, kommunchef, personalchef,
ekonomichef

2020-02-11

Förvaltningslagen (1986:223)

§ 24

Kommunchef,

2012-06-11

Beslut om att lämna ut
handling fattas av den
som har handlingen i
sin vård om inte viss
befattningshavare enligt arbetsledning eller
särskilt beslut ska göra
detta

Verksamhetschef
Förvaltningslagen (1986:223)

§9

Kommunchef,
Verksamhetschef,
Handläggare

2012-06-11

Jfr 29.9
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1.22 Befullmäktigande av ombud att
föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter. Gäller
även förlikning upp till två basbelopp
1.23 Rätt att påkalla förrättning samt
att företräda kommunen vid fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen
1.24 Markupplåtelse för distributionsledningar
1.25 Beslut om att besvara Regeringskansliets remisser

Kommunstyrelsens
ordförande

2011-01-11

Kommunchef

2015-01-13

Flyttad från 64. Planförfarande

Verksamhetschef
samhällsbyggnad

2015-01-13

Flyttad från 64. Planförfarande

Kommunstyrelsens
ordförande i
samråd med
kommunchef

2018-02-13
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2. Samhällsskydd
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3. Livsmedelshantering inom verksamheter
Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

§8

Verksamhetschef

2013-06-04

3.1 Ansöka om godkännande av livsmedelsanläggning

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien
(2005:20)
Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien

§ 11

Verksamhetschef

2013-06-04

Livsmedelslagen (2006:804)

§§ 31-32

Verksamhetschef

2013-06-04

Livsmedelslagen (2006:804)

§§ 31-32

Verksamhetschef

2013-06-04

Livsmedelslagen (2006:804)

§§ 31-32

Verksamhetschef

2013-06-04

Verksamhetschef

2013-06-04

3.2 Anmäla registrering av livsmedelsanläggning
3.3 Ta emot delgivning för kommunstyrelsen
3.4 Beslut att överklaga beslut enligt
livsmedelslagen som berör frågor
om godkännande av livsmedelsanläggning
3.5 Beslut att överklaga beslut enligt
livsmedelslagen som berör frågor
om registrering av livsmedelsanläggning
3.6 Ansvara för att livsmedelslagstiftningen efterlevs genom kontinuerlig planering, styrning, kontroll och
uppföljning

EG förordning 178/2002

Anmärkning

SKL:s branschriktlinje
för kök ISBN 978-917345-218-2
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4. Ekonomi
Nr, Ärendetyp

Regelverk

Delegat

Antagen

Kommunchef

2011-04-12

Arbetsutskott

2017-06-07

Riktlinjer för sponsring KS
2007/358

Kommunchef

2011-01-11

Riktlinjer för sponsring KS
2007/358

Arbetsutskott

2017-06-07

Riktlinjer för sponsring KS

Beslutsattestant

2013-04-10

Riktlinjer för sponsring KS
2007/358

Verksamhetschef I samråd
med kommunchef

2013-04-10

Riktlinjer för sponsring KS
2007/358

Närmast ansvarig
chef

2013-04-10

Ekonomichef

2013-06-04

Ekonomichef

2013-06-04

4.1 Beslut om medel för ”Strategisk utveckling” upp till och med 50,000 kr
4.2 Beslut om medel för ”Strategisk utveckling” från 50,001 till 100,000 kr
4.3 Beslut om givande av sponsring,
upp till 10,000 kronor
4.4 Beslut om givande av sponsring,
över 10,000 kronor

4.5 Beslut om mottagande av sponsring, 2007/358
mindre än 5,000 kronor
4.6 Beslut om mottagande av sponsring,
mer än 50,000 kronor
4.7 Beslut om mottagande av sponsoring, mer än 5,000 kronor
4.8 Placering av medel
4.9 Upplåning av medel

Lagrum

Anmärkning
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

4.10 Tillstyrkan till fortsatt borgen till
stöd för bostadsförsörjningen avseende en- och tvåfamiljsfastigheter
samt övertagande av lån
4.11 Avskrivningar av fordringar under
ett basbelopp
4.12 Förskott upp till 50,000 kronor i avvaktan på utbetalning av beviljade
EU-medel
4.13 Köp eller byte av fastighet eller fastighetsdel och mottagande av gåvobrev rörande fast egendom <
50.000 kronor

Delegat

Antagen

Ekonomichef

2013-06-04

Ekonomichef

2011-01-11

Ekonomichef

2013-06-04

Kommunchef

2011-01-01

Inf Anmälan Överklagas genom förvaltningsbesvär

Ekonomiassistent

4.14 Tillståndsprövning av lotteriet
4.15 Registrering av lotter
4.16 Fördelning av medel för flyktingsituationen under 2016

Lotterilag (1994:1000)

§ 16

Lotterilag (1994:1000)

§ 17

Anmärkning

Ekonomiassistent
Kommunstyrelsens
ordförande

2016-03-08

Rutin utarbetad av
ekonomichef
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5. Upphandling
Upphandling av varor samt tjänster enligt LOU
Nr, Ärendetyp

5.1 Utfärda fullmakt för annan att genomföra upphandling för kommunens räkning

Regelverk

Delegat

Antagen

Policy och riktlinjer för inköp- och upphandling

Ekonomichef

2013-08-27

Policy och riktlinjer för in-

Kommunstyrelsens ordförande

2013-08-27

Policy och riktlinjer för inköp- och upphandling

2017-08-29
Berörd förvaltningsområdeschef/ekonomichef/personalchef/
kommunchef inom
respektive område

Policy och riktlinjer för inköp- och upphandling

Arbetsutskott

2017-06-07

Policy och riktlinjer för inköp- och upphandling

Sektorschef/
enhetschef

2017-08-29

5.2 Utfärda fullmakt för ombud att föra köp- och upphandling
kommunens talan inför domstol och
andra myndigheter i upphandlingsärenden

5.3 Godkänna att förfrågan skickas ut
och fatta tilldelningsbeslut (över direktupphandlingsgräns men under
tröskelvärdet)

5.4 Godkänna att förfrågan skickas ut
och fatta tilldelningsbeslut över
tröskelvärdet
5.5 Beslut om direktupphandling (under tröskelvärdet)

Lagrum

Anmärkning
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Upphandling av bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten
5.6 Godkänna att förfrågan skickas ut.
Upp till 5 miljoner kr
5.7 Fatta tilldelningsbeslut efter genomförd upphandling, upp till 5
miljoner kr
5.8 Godkänna att förfrågan skickas ut
över 5 miljoner kronor
5.9 Fatta tilldelningsbeslut efter genomförd upphandling över 5 miljoner kr
5.10 Besluta om årliga investeringsmedel för infrastruktur, skydd, fastighetsunderhåll, projekteringar, ITinvesteringar och akuta verksamhetsinvesteringar
5.11 Besluta om leasing ska tillämpas
samt teckna leasingavtal

Policy och riktlinjer för inköp- och upphandling

Samhällsbyggnadschef/
fastighetschef

2017-08-29

Policy och riktlinjer för inköp- och upphandling

Samhällsbyggnadschef/
fastighetschef

2017-08-29

Policy och riktlinjer för inköp- och upphandling

Arbetsutskott

2017-06-07

Policy och riktlinjer för inköp- och upphandling

Arbetsutskott

2017-06-07

Ekonomichef

2014-01-14

Ekonomichef

2014-01-14
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6. Personalfrågor
Nr, Ärendetyp

Regelverk
Arbetsmiljölagen
(1977:1160)

6.1 Arbetsmiljöuppgifter

Lagrum

Delegat

Antagen

Anmärkning

Kommunchef

2011-05-31

Enligt arbetsmiljöpolicy, beskrivning av
fördelning av arbetsmiljöuppgifter och
rutiner för arbetsmiljöarbetet

Arbetsutskott

2017-06-07

I enlighet med beslut
KS § 28 så ändras delegationen till tillfällig anställning

Arbetsutskott

2017-06-07

Kommunstyrelsens
ordförande

2013-08-27

Personalchef

2012-02-21

AFS 2001:1

6.2 Anställning – kommunchef upp till 6
månader inkl lönesättning och anställningsvillkor.
6.3 Anställning, inklusive lönesättning
och villkor, i samband med anställning av verksamhetschef, ekonomichef och personalchef tillsvidareoch visstidsanställning
6.4 Utse tf kommunchef/kommunchefs
vikarie vid ledigheter och annan
frånvaro samt ersättning för uppdraget
6.5 Löneöversyn

HÖK
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Arbetsutskott

2017-06-07

Personalchef

2011-01-11

Personalchef

2011-01-11

Personalchef

2011-01-11

Riktlinjer för bisyssla i Vansbro kommun KS 2008/213

Personalchef

2011-01-11

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Personalchef

2011-01-11

Personalchef

2011-01-11

Personalchef

2012-02-21

Arbetsutskott

2017-06-07

Personalchef

2012-02-21

6.6 Pension - undantag från samordning
6.7 Pension - särskild avtalspension
6.8 Pension - kvarstående i tjänst efter
67 år
6.9 Uppsägning p.g.a. arbetsbrist
6.10 Förbud mot bisyssla

6.11 Tvisteförhandlingar
6.12 Rätt att företräda kommunen i arbetsrättsliga tvister och avsluta
dessa genom bindande överenskommelser.
6.13 Lokala kollektivavtal
6.14 Av kommunalförbundet (SKL) föreslagna ändringar och tillägg i kollektivavtal mm.

Främj L §1

6.15 Varsel till arbetsförmedlingen

Anmärkning

Enligt gällande riktlinjer och efter samråd med berörd chef
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Nr, Ärendetyp

6.16 Besluta om semesterledighet för
kommunalrådet samt tolkning av
arvodesreglementet

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Arbetsutskott

2017-06-07

Anmärkning
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7. Trafikärenden mm.
Nr, Ärendetyp

Regelverk

7.1 Beslut gällande frågor om gatubelysning

Riktlinjer för gatubelysning i
Vansbro kommun
(KS 2013/529 §241)
Reglemente för bidrag till
enskilda vägar inom Vansbro
kommun

Delegat

Antagen

Samhällsbyggnadschef

2018-05-15

Samhällsbyggnadschef

2018-05-15

7.3 Avge yttrande över tävling på väg,
hastighetsbestämmelser mm där
Länsstyrelsen beslutar

Samhällsbyggnadschef

2018-05-15

7.4 Avge yttrande och/eller representera kommunen vid samråd om trafik och vägfrågor

Samhällsbyggnadschef

2018-05-15

7.5 Besluta om markupplåtelse för distributionsledningar mm i kommunens vägar

Samhällsbyggnadschef

2018-05-15

7.2 Beslut om att bevilja eller avslå ansökan om kommunalt vägbidrag

Lagrum

Anmärkning
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

7.6 Besluta i ärenden om lokala trafikföreskrifter gällande:

Trafikförordning (1998:1276)

Lagrum

Delegat

Antagen

Anmärkning

2018-05-15

Meddela föreskrift att högsta tillåtna hastighet inom tätbebyggt område ska vara 30 eller 40 km/h

3 kap.
17§

Gatuingenjör

<14 dagar

Meddela föreskrift att högsta tillåtna hastighet utanför tättbebyggt område ska vara
lägre än 70 km/h

3 kap.
17§

Gatuingenjör

<14 dagar

10 kap. 1,
3§§

Gatuingenjör

Att viss plats skall vara ändamålsplats eller
laddplats

Trafikförordning (1998:1276)

Avvikelse från bestämmelser om förbud mot
fordonstrafik på gågata

Gatuingenjör

Tillfälligt förbud mot fordonstrafik

Gatuingenjör

<14 dagar

Förbud att svänga eller köra i viss riktning

Gatuingenjör

<14 dagar

Avvikelse från förbud mot att stanna eller
parkera fordon eller tillåtelse att stanna eller
parkera fordon för rörelsehindrad

Gatuingenjör

Inskränkning till mindre bredd och längd på
fordon, fordonståg eller last

Samhällsbyggnadschef

<14 dagar

Andra särskilda trafikregler

Samhällsbyggnadschef

<14 dagar
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

7.7 Att under kortare tid i samband
med vägarbeten, idrottsarrangemang eller liknande samt för att
undvika skador på vägen besluta
om

Trafikförordning (1998:1276)

10 kap.
14§

Gatuingenjör

2015-12-08

-

Sänkt hastighet

Gatuingenjör

-

Förbud mot trafik med fordon eller med
visst slag av fordon

Gatuingenjör

7.8 Besluta om utfärdande eller avslag
om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Trafikförordning (1998:1276)

7.9 Besluta om återkallande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Trafikförordning (1998:1276)

7.10 Behörig att ge tillstånd till överföring och publicering av trafikföreskrifter i RDT

Förordning (2007:231) om
elektroniskt kungörande av
vissa trafikföreskrifter

7.11 Flytt av fordon

Lagen om flyttning av fordon
i vissa fall (1982:129) samt
förordning om flyttning av
fordon i vissa fall (1982:198)

13 kap.
8§

13 kap.
8§

2§2a
FFF
2§2c
FFF
2 § 7 FFF
2 § st 3
LFF

Gatuingenjör
Handläggare av bostadsanpassningsbidrag
Samhällsbyggnadschef

2018-05-15

2018-05-15

Samhällsbyggnadschef

2018-05-15

Samhällsbyggnadschef

2018-05-15

Anmärkning
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7.12 Förordnande av parkeringsvakter
för kommunal parkerings-övervakning

Lag (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning

6§

Samhällsbyggnadschef

2017-10-03
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SOCIALT STÖD OCH OMSORG
8. Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Anmärkning

2019-06-01

En individuell bedömning ska alltid
göras i biståndsärenden

8.1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd…

… enligt riksnorm och riktlinjer Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

Handläggare

… över riksnorm och riktlinjer med max 10 % Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

1:e social- sekreterare
Utskott omsorg

…över riksnorm och riktlinjer mer än 10 %
… med villkor om praktik eller Socialtjänstlagen
kompetenshöjande åtgärd
… med vägrande av eller nedsättning Socialtjänstlagen
av fortsatt försörjningsstöd
Socialtjänstlagen

8.2 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel

4 kap 4 §

Handläggare

4 kap 5 §

Handläggare

4 kap 1 §

1:e socialsekreterare

2019-06-01
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Anmärkning

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §
SoL alternativ 4
kap 2 §

Utskott omsorg

2019-06-01

Enligt kommunens
riktlinjer

Socialtjänstlagen

4 kap 2 §

IFO-chef

2019-06-01

Enligt kommunens
riktlinjer

Socialtjänstlagen

4 kap 2 §

Utskott omsorg

2019-06-01

Socialtjänstlagen

4 kap 2 §

Handläggare

2019-06-01

Enligt kommunens
riktlinjer

Socialtjänstlagen

9 kap 2 §
andra st

Handläggare

2019-06-01

Enligt kommunens
riktlinjer. Återkrav
får endast ske om biståndet getts under
villkor om återbetalning

Socialtjänstlagen

9 kap 1 §
och 2 §
första st

Handläggare

2019-06-01

8.3 Hyresskulder mer än tre månader

8.4 Skuldsanering
8.5 Borgensåtagande avser hyreskontrakt
8.6 Beslut om ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader och utgifter i
omedelbar anslutning till dödsfallet

8.7 Beslut om att återkräva ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen

8.8 Beslut om att återkräva ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
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9. Bistånd, placering barn och unga m.m.
Nr, Ärendetyp

9.1

Beslut om bistånd åt barn och ungdom (0-21 år) i form av vård (placering/omplacering) i familjehem

9.2 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller akuthem för barn och
ungdom till och med nästkommande utskottsmöte
9.3 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende
9.4 Beslut om ekonomiskt bistånd åt
barn och ungdom i samband med
placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för
vård eller boende…

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

Utskott omsorg

2019-06-01

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

1:e socialsekreterare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

Utskott omsorg

2019-06-01

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

… enligt kommunens riktlinjer Socialtjänstlagen
… över kommunens riktlinjer med max 10 %
…över kommunens riktlinjer mer än 10 %

2019-06-01

Handläggare
1:e socialsekreterare
Utskott omsorg

Anmärkning

Inte varaktig vård,
högst fyra månader
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Nr, Ärendetyp

9.5 Beslut om avgift från föräldrar vars
barn är under 18 år och får vård i
ett annat hem än det egna

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Socialtjänstlagen

Handläggare

2019-06-01

Socialtjänstförordningen

8 kap 1 §
andra st
SoL och
SoF 6 kap
2§

Socialtjänstlagen

6 kap 11 § Handläggare

2019-06-01

9.6 Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehemsförälder

Ansökan om överflyttning av vårdnaden beslutas av kommunstyrelsen.
Särskilt avtal bör ingås med de nya vårdnadshavarna

Socialtjänstlagen

6 kap 6 §

Utskott omsorg

2019-06-01

9.7 Medgivande att barn tas emot för
stadigvarande vård och fostran i enskilt hem som inte tillhör någon av
föräldrarna eller annan vårdnadshavare

9.8 Övervägande om vård i annat hem
än det egna fortfarande behövs

Anmärkning

Ett beslut om att bereda en underårig
vård i ett visst familjehem är att betrakta
som ett medgivande
enligt 6 kap 6 §.
Utredning av familjehemmet ska alltid
ske

Socialtjänstlagen

6 kap 8 §

Utskott omsorg

2019-06-01

Övervägande är inte
ett beslut.
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

samt övervägande om överflyttning
av vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

Anmärkning
Bestämmelsen innebär att kommunstyrelsen minst en gång
var 6:e månad är
skyldig att överväga
om vård enligt SoL
fortfarande behövs.
Den är tillämplig vid
både SoL-placeringar
och privata placeringar.

9.9 Uppföljning efter att placering upphört
9.10

Beslut om att utse särskild socialsekreterare för ett placerat barn.

Socialtjänstlagen

11 kap 4B

1:e socialsekreterare

Socialtjänstlagen

6 kap 7 c
§

1:e socialsekreterare

Högst 2 månader

2019-06-01

Kommunstyrelsens delegationsordning, reviderad 2021-12-14

10. Bistånd, placering vuxna m.m.
Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

Handläggare

Antagen

Inte varaktig vård,
högst tre månader.

10. 1 Beslut om tillfällig vistelse för
vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård
eller boende, eller stödboende i tre
månader samt beslut om
upphörande av tillfällig vistelse.

10. 2 Beslut om bistånd för vuxna i form
av vård (placering/omplacering) i hem
för vård eller boende, eller stödboende.
10. 3 Beslut om upphörande av biståndet
för vuxna i hem för vård eller boende, eller stödboende.
10. 4 Beslut om bistånd för vuxna i form
av placering/omplacering i kvinnojour
eller skyddat boende, samt beslut om
upphörande av biståndet.

Lagen om offentlig
upphandling, men
också kravet på individuell bedömning i
biståndsärenden
Se ramavtal
Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

Utskott omsorg

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

1:e socialsekrerare

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

Enhetschef för individ- och familjeomsorgen

2019-06-01

10. 5 Beslut om ersättning till familjehem
arvode och omkostnadsersättning…

Anmärkning

Se aktuellt cirkulär
från Sveriges kommuner och landsting
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Nr, Ärendetyp

Regelverk
…enligt norm och riktlinjer

Lagrum

SKL:s riktlinjer, Cirkulär
08:81 och 10:73

Antagen

Anmärkning

Handläggare

…över norm och riktlinjer

Utskott omsorg

…utrustning och kurskostnader

10. 6 Beslut om upphörande av bistånd i
form av vård i hem för vård eller boende
eller i familjehem

Delegat

IFO-chef
Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

Handläggare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

1:e socialsekreterare

2019-06-01

10. 7 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos annan vårdgivare

Lagen om offentlig
upphandling ska tilllämpas
Se ramavtal

Socialtjänstlagen

10. 8 Beslut om ersättning för missbruksvård i form av plats i hem för vård eller
Socialtjänstförordningen
boende i familjehem (vuxna)
Socialtjänstlagen

10. 9 Beslut om ersättning till kommunen
när bistånd ges för missbruksvård i form
av plats vid hem för vård eller boende el- Socialtjänstförordningen
ler i familjehem (vuxna)

8 kap 1 §

Handläggare

2019-06-01

Handläggare

2019-06-01

6 kap 1 §
8 kap 1 §

6 kap 1 §
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11. Bistånd, kontaktperson och kontaktfamilj m.m.
Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

Handläggare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

Handläggare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

… av kontaktperson

Handläggare

2019-06-01

… av kontaktfamilj

Handläggare

2019-06-01

11.1 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj
11.2 Beslut om upphörande av kontaktperson/-familj
11.3 Beslut om förordnande och entledigande…

2019-06-01

11.4 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-familj…
… enligt norm och riktlinjer SKL:s riktlinjer cirkulär 10:73
… utöver norm och riktlinjer
… utrustning och kurskostnad
Socialtjänstlagen

11.5 Beslut om hemma-hos-insatser

4 kap 1 §

Handläggare

2019-06-01

Utskott omsorg

2019-06-01

IFO-chef

2019-06-01

1:e socialsekreterare

2019-06-01

Anmärkning

Se aktuellt cirkulär
från Sveriges kommuner och landsting
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12. Bistånd, anskaffning boende samt öppenvård för missbrukare
Nr, Ärendetyp

12.1 Beslut om bistånd genom hjälp med
anskaffning eller tillhandahållande
av boende

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

1:e socialsekreterare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

2019-06-01

12.2 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för missbrukare…
…i egen regi
…köpt öppenvård

Handläggare
1:e socialsekreterare

Anmärkning
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13. Framställan till Försäkringskassan m.m.
Nr, Ärendetyp

13.1 Beslut om framställning till försäkringskassa om ändring av betalningsmottagare för allmänt barnbidrag
13.2 Underrättelse till försäkringskassa
om att barn med underhållsstöd
placerats i familjehem respektive
återflyttat till förälder
13.3 Begäran om betalning av uppehälle
av en försäkrad som vistas i ett sådant hem för vård eller boende eller
familjehem enligt Socialtjänstlagen
som ger vård och behandling åt
missbrukare av alkohol eller narkotika
13.4 Begäran om att uppbära ersättning
på grund av sammanträffande av
förmåner vid retroaktiv utbetalning

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Lag om allmänna barnbidrag

4 § tredje
stycket

Handläggare

2019-06-01

Förordningen om underhållsstöd

2§

Handläggare

2019-06-01

Socialförsäkringsbalken SFB

106 kap
13 §

Handläggare

2019-06-01

Socialförsäkringsbalken SFB

107 kap 5
§

Handläggare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

9 kap 2 §

Anmärkning
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14. Återkrav och eftergift
Nr, Ärendetyp

14.1 Beslut om att föra talan om ersättning i Förvaltningsrätten om återkrav enligt 9 kap 1 § Socialtjänstlagen
14.2 Beslut om att föra talan om ersättning hos Förvaltningsrätten om
återkrav enligt 9 kap 2 § och 8 kap 1
§ Socialtjänstlagen
14.3 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 9 kap 1 och 2 §§, 8
kap 1 § första och andra stycket

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Socialtjänstlagen

9 kap 3 §
första
stycket

Utskott omsorg

2019-06-01

Socialtjänstlagen

9 kap 3 §
första
stycket

IFO-chef

2019-06-01

Socialtjänstlagen

9 kap 4 §

IFO-chef

2019-06-01

Anmärkning
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15. Utredning och överflyttning av ärende
Nr, Ärendetyp

15.1 Beslut om att inleda utredning
(vuxna)
15.2 Beslut om att utredning inte ska inledas eller att inledd utredning ska
läggas ned (barn/vuxna)
15.3 Beslut om att inleda utredning
(barn)
15.4 Beslut om att utredning inte ska föranleda åtgärd
15.5 Förlängning av utredningstid i ärenden som berör barn
15.6 Beslut om begäran om överflyttning
av ärende till annan kommun

Regelverk
Socialtjänstlagen

Lagrum
Delegat
11 kap 1 § Handläggare

Antagen
2019-06-01

Socialtjänstlagen

11 kap 1 § 1:e socialsekreterare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

11 kap
1,2 §§

1:e socialsekreterare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

11 kap 1 § 1:e socialsekreterare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

11 kap 2 § Utskott omsorg

2019-06-01

Socialtjänstlagen

2 a kap 10
§

2019-06-01

Utskott omsorg

Anmärkning

Avser även ärenden
enligt LVU och LVM
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15.7 Ansökan till Inspektionen för vård
och omsorg om överflyttning av
ärende(vid tvist)
15.8 Beslut i fråga om mottagande av
ärenden från annan kommun
15.9 Uppföljning efter avslutad utredning
15.10
Uppföljning efter att placering upphört

Socialtjänstlagen

2 a kap
§ 11

Utskott omsorg

2019-06-01

Socialtjänstlagen

2 a kap
10 §

Utskott omsorg

2019-06-01

Socialtjänstlagen

11 kap 4a

1:e socialsekreterare

2019-06-01

Högst 2 månader

Socialtjänstlagen

11 kap 4b

1:e socialsekreterare

2019-06-01

Högst 2 månader
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16. Anmälan till överförmyndare, framställan om målsägandebiträde för underårig
Nr, Ärendetyp

16.1 Beslut om samt anmälan till överförmyndare om behov av förmyndare, förvaltare eller god man
16.2 Beslut om samt anmälan till överförmyndare om att behov av förmyndare, förvaltare eller god man
inte längre föreligger
16.3 Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden beträffande
förvaltningen av underårigs egendom
16.4 Framställan till domstol om vårdnad och förmynderskap samt barns
behov av målsägandebiträde

Regelverk
Socialtjänstförordningen

Lagrum
5 kap 3
§1

Delegat
Handläggare

Antagen
2019-06-01

Socialtjänstförordningen

5 kap 3
§2

Handläggare

2019-06-01

Socialtjänstförordningen

5 kap 3 §
3

IFO-chef

2019-06-01

Socialtjänstförordningen

5 kap 2 §

Handläggare

2019-06-01

Anmärkning

Avser all slags egendom, inkl ATP
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17. Bistånd till asylsökande, introduktionsersättning
Nr, Ärendetyp

Regelverk
Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (SFS 1994:137)

Lagrum
1 § 3, 17
och 18 §§

Delegat

10 §

1:e socialsekreterare

Handläggare

Antagen
2019-06-01

17.1 Beslut om bistånd till asylsökande
(dagersättning och särskilt bidrag)

17.2 Beslut om nedsättning av dagersättning till asylsökande

Lag om mottagande av asylsökande m.fl.

2019-06-01

Anmärkning
Kontakt tas med Migrationsverket innan
ersättning betalas ut.
Bistånd utbetalas efter särskilda belopp.
Försörjningsstöd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen är inte
aktuellt
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18. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
Nr, Ärendetyp

18.1 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten om vård enligt LVU

Regelverk
Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU

Lagrum
4 § första
stycket

Delegat
Utskott omsorg

Antagen
2019-06-01

Utskott omsorg

2019-06-01

Kommunallagen

6 kap 37 § Ordförande i utskott omsorg

2019-06-01

Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU

6 § första
stycket

Utskott omsorg

2019-06-01

Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU

11 §
första och
tredje
stycket

1. Utskott omsorgs
ordförande,
2. Kommunstyrelsens ordförande,
3. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Utskott omsorg

2019-06-01

18.2 Beslut om att återkalla ansökan
18.3 Beslut om att återkalla ansökan
när utskottets avgörande inte kan
avvaktas

18.4 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 20 år

18.5 Beslut om hur vården ska ordnas
och var den unge ska vistas under
vårdtiden

1. Utskott omsorgs
ordförande,
2. Kommunstyrelsens ordförande,
3. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Anmärkning

Får användas när utskottets beslut inte
kan avvaktas

Får användas när utskottets beslut inte
kan avvaktas
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Nr, Ärendetyp

Regelverk
Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU

Lagrum
11 §
andra och
tredje
stycket

18.6 Beslut om att den unge får vistas i
sitt eget hem under vårdtiden

18.7 Övervägande om vård med stöd av
2 § LVU fortfarande behövs
18.8

Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU

Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU

13 §
första och
andra
stycket
13 §
första och
tredje
stycket
13 §
fjärde
stycket

Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU

21 §
första
stycket

Lag (1990:52) med särskilda
Prövning av om vård med stöd av 3 bestämmelser om vård av
unga, LVU

§ LVU ska upphöra

18.9 Övervägande om överflyttning av
vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

18.10 Beslut om att vården ska upphöra

Delegat
Utskott omsorg

Antagen
2019-06-01

1. Utskott omsorgs
ordförande,
2. Kommunstyrelsens ordförande,
3. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Utskott omsorg

2019-06-01

Utskott omsorg

2019-06-01

Utskott omsorg

2019-06-01

Utskott omsorg

2019-06-01

Anmärkning

Får användas när utskottets beslut inte
kan avvaktas

Beträffande kvarstående ansvar för kommunen, se Socialstyrelsen meddelandeblad 17/88
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Nr, Ärendetyp

18.11 Beslut om regelbunden kontakt
med särskilt utsedd kontaktperson eller behandling i öppna former

18.12 Prövning av om beslut om förebyggande insats ska upphöra att gälla

18.13 Beslut om att förebyggande insats
enligt 22 § första stycket LVU ska
upphöra
18.14 Ansökan hos Förvaltningsrätten
om flyttningsförbud
18.15 Övervägande om flyttningsförbud
fortfarande behövs
18.16 Beslut om att flyttningsförbud ska
upphöra

18.17 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

Regelverk
Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU

Lagrum
22 §
första
stycket

Delegat
Utskott omsorg

Antagen
2019-06-01

Anmärkning

Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU

22 §
tredje
stycket

Utskott omsorg

2019-06-01

Bestämmelsen innebär att utskottet
minst en gång var
6:e månad ska pröva
om insatsen fortfarande behövs

Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU

22 §
tredje
stycket

Utskott omsorg

2019-06-01

Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU
Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU
Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU
Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU

24 §

Utskott omsorg

2019-06-01

26 §
första
stycket
26 §
andra
stycket
27 §
första
stycket

Utskott omsorg

2019-06-01

Utskott omsorg

2019-06-01

Utskott omsorg

2019-06-01

1. Utskott omsorgs
ordförande,
2. Kommunstyrelsens ordförande,

Jfr 25 § LVU

Får användas när
utskottets beslut
inte kan avvaktas
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Nr, Ärendetyp

18.18 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning
18.19 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om
vård eller omhändertagande med
stöd av LVU
18.20 Beslut att begära polishandräckning för att genomför läkarundersökning
18.21 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om
vård eller omhändertagande med
stöd av LVU

18.22 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård

Regelverk

Lagrum

Antagen

43 § 1

Delegat
3. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Utskott omsorg

Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU
Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU

43 § 2

Utskott omsorg

2019-06-01

Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU

43 §
punkt 1

2019-06-01

Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU

43 §
punkt 2

Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU

8§

1. Utskott omsorgs
ordförande,
2. Kommunstyrelsens ordförande
1. Utskott omsorgs
ordförande,
2. Kommunstyrelsens ordförande,
3. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
1:e socialsekreterare

Anmärkning

2019-06-01

2019-06-01

2019-06-01

OBS! Beslutanderätten kan ej delegeras
till annan ledamot
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Nr, Ärendetyp

18.23 Begäran om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU ska
upphöra

18.24 Placering i jourhem, högst två (2)
månader i avvaktan på familjehems- institutionsplacering
18.25 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån beslutet inte är att hänföra till 11 §
första och andra stycket LVU

18.26 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU ska
upphöra

18.27 Beslut om den unges umgänge
med förälder eller andra vårdnadshavare efter beslut om flytt-

Regelverk
Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU

Lagrum
9 § tredje
stycket

Delegat
1. Utskott omsorgs
ordförande,
2. Kommunstyrelsens ordförande,
3. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
IFO-chef

Antagen
2019-06-01

Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU

11 §

Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU

Anmärkning

11 §
fjärde
stycket

Handläggare

2019-06-01

T ex kortare vistelse
utom familjehemmet
eller hemmet för
vård eller boende

Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU

30 §
andra
stycket

2019-06-01

Jfr 17.24

Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU

31 §

1. Utskott omsorgs
ordförande,
2. Kommunstyrelsens ordförande,
3. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Utskott omsorg

2019-06-01

2019-06-01
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga, LVU

32 §
första
stycket

Handläggare

2019-06-01

ningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse inte kan nås
18.28 Beslut om läkarundersökning, att
utse läkare samt plats för läkarundersökning

Anmärkning
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19. Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
Nr, Ärendetyp

19.1 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten om vård enligt LVM

Regelverk
Lag (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall

Lagrum
11 §

… Beslut om att återkalla ansökan

19.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare
19.3 Beslut om att inleda utredning om
skäl för tvångsvård

19.6 Beslut om att begära polishandräckning för att föra en

Antagen
2019-06-01

Utskott omsorg

2019-06-01

Lag (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall

13 §

Utskott omsorg

2019-06-01

Lag (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall

7§

1:e socialsekreterare

2019-06-01

Lag (1988:870) om vård av

7§

1:e socialsekreterare

2019-06-01

Lag (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall

9§

1:e socialsekreterare

2019-06-01

Lag (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall

45 § 1

1:e socialsekreterare

2019-06-01

19.4 Beslut om att utredning inte ska
missbrukare i vissa fall
inledas eller att påbörjad utredning ska läggas ned alternativt
övergå i en utredning enligt 11 kap
1 § Socialtjänstlagen
19.5 Beslut om läkarundersökning
samt utse läkare för undersökning

Delegat
Utskott omsorg

Anmärkning

Beträffande kompletterande beslutanderätt när utskottets beslut inte kan
avvaktas se 18.3

Beslut om läkarundersökning ska fattas
om sådan inte är uppenbart obehövlig
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Lag (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall

45 § 2

1:e socialsekreterare

2019-06-01

Lag (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall

46 §

1:e socialsekreterare

2019-06-01

missbrukare till läkarundersökning
19.7 Beslut om att begära polishandräckning för inställelse vid
vårdinstitution
19.8 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning

Anmärkning
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20. Familjerätt, föräldrabalken och Socialtjänstlagen
Nr, Ärendetyp

Regelverk
Föräldrabalken

Lagrum
1 kap 4 §
första
stycket

Delegat
Handläggare

Antagen
2019-06-01

Vid tillämpningen av 4, 5 och 8 §§ ska det som Föräldrabalken
sagts om en mor gälla för en man enligt 11 § Lag
(2018:1279)
Föräldrabalken

1 kap 13
och 14 §§

Handläggare

2019-06-01

2 kap 1 §

1:e socialsekreterare

2019-06-01

Föräldrabalken

2 kap 1 §

1:e socialsekreterare

2019-06-01

Föräldrabalken

2 kap 4 §
andra
stycket
2 kap 9 §
första
stycket

Handläggare

2019-06-01

1:e socialsekreterare

2019-06-01

3 kap 5 §
andra
stycket
och 6 §

Handläggare

2019-06-01

20.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse

20.2 Beslut om att inleda utredning om
fastställande av faderskap
20.3 Beslut om att återuppta nedlagd
utredning

20.4 Begäran till annan kommun om biträde vid utredning
20.5 Beslut om att inleda utredning om
någon annan man än den som är
gift med barnets moder kan var far
till barnet

Föräldrabalken

Föräldrabalken

20.6 Beslut att väcka och föra talan i
mål om faderskap

Anmärkning
Se Socialstyrelsens
allmänna råd
2004:16 om socialnämndens utredning
och fastställande av
faderskap

Beslut att inte påbörja utredning eller
att lägga ned en påbörjad utredning ligger på kommunstyrelsen
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

Föräldrabalken

Antagen

Anmärkning

Handläggare

2019-06-01

Se cirkulär 1998:174

1:e socialsekreterare

2019-06-01

Beslutet kan ej överklagas

15a §
tredje
stycket
Föräldrabalken

6 kap 6 §,
14a §
andra
stycket,

20.8 Beslut att ej godkänna föräldrars
avtal om vårdnad och umgänge

20.10 Lämnande av upplysningar och avgivande av yttranden inför inte-

Delegat

14a §
andra
stycket,

20.7 Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge

20.9 Lämnande av upplysningar och avgivande av yttranden till tingsrätt i
vårdnads-, boende- och umgängesmål

Lagrum
andra
stycket
6 kap 6 §,

Föräldrabalken

15a §
tredje
stycket
6 kap 19 § Handläggare

2019-06-01

Föräldrabalken

6 kap 20 § Handläggare

2019-06-01
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Föräldrabalken

6 kap 19 § 1:e socialsekreteandra
rare
stycket

2019-06-01

Föräldrabalken

7 kap 7 §
andra
stycket

2019-06-01

Socialtjänstlagen

6 kap 12 §

rimistiskt beslut i tingsrätt beträffande vårdnad, boende eller umgänge
20.11 Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- och umgängesärenden
20.12 Godkänna avtal om att underhållsbidrag ska betalas för längre perioder än tre månader
20.13 Beslut om huruvida adoptionsförfarandet får fortsätta då barn föreslagits för adoption…
…vid samtycke

20.15 Beslut om samtycke till fortsatt adoptionsförfarande
20.16 Beslut att utse viss person att medverka vid umgänge efter domstols
beslut om umgängesstöd

2019-06-01

Handläggare

…ej samtycke

20.14 Återkallelse av medgivande till adoption

Handläggare

Utskott omsorg
Socialtjänstlagen

6 kap 13 § Utskott omsorg

2019-06-01

Socialtjänstlagen

6 kap 14 § Handläggare

2019-06-01

Föräldrabalken

6 kap 15 c
§ tredje
stycket

2019-06-01

Handläggare

Anmärkning
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Nr, Ärendetyp

20.17 Verka för blodundersökning
20.18 Beslut att åtgärder får vidtas utan
den andre vårdnadshavarens samtycke.

Regelverk
Föräldrabalken

Lagrum
2 kap 6 §

Föräldrabalken

6 kap §
13a

Delegat
1:e socialsekreterare
Utskott omsorg

Antagen
2019-06-01
2019-06-01

Anmärkning
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21. Lag om unga lagöverträdare, LUL
Nr, Ärendetyp

21.1 Yttrande till åklagarmyndighet eller polismyndighet
21.2 Begäran till åklagarmyndighet
med anledning av utredning beträffande misstänkt under 15 år
21.3 Begäran hos åklagare om förande
av bevistalan
21.4 Lämnande av upplysningar och
förslag på åtgärder till åklagaren
21.5 Lämnande av upplysningar och
förslag till domstol
21.6 Lämnande av upplysningar och
förslag på åtgärder till Kriminalvården

Regelverk
Lag (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare
Lag (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare

Lagrum
11§ första
stycket

Delegat
1:e socialsekreterare

Antagen
2019-06-01

Anmärkning

31 §

1:e socialsekreterare

2019-06-01

Se även 34 § LuL

Lag (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare
Lag (1991:2041) om särskild
personutredning i brottsmål

38 §

1:e socialsekreterare

2019-06-01

6§

Handläggare

2019-06-01

Lag (1991:2041) om särskild
personutredning i brottsmål

6§

Handläggare

2019-06-01

Lag (1991:2041) om särskild
personutredning i brottsmål

6§

Handläggare

2019-06-01
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22. Överklaganden, yttranden och anmälningar m.m. till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter
Nr, Ärendetyp

22.1 Provisorisk dödsboförvaltning
22.2 Beslut att föra talan i ärenden eller
mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol

Regelverk
Ärvdabalk (1958:637)

Lagrum
Delegat
18 kap 2 § Handläggare

Antagen
2019-06-01

Socialtjänstlagen

10 kap 2 § Socialchef

2019-06-01

Socialtjänstlagen

10 kap 2 § Socialchef

2019-06-01

Anmärkning

22.3 Utseende av ombud att föra styrelsens talan
Handläggare

Vara ombud och föra talan i ärenden eller mål vid
allmän domstol eller förvaltningsdomstol enligt
den speciallagstiftning man svarar för om ej annan
utsetts

22.4 Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätten eller kammarrätt ändrat styrelsens
beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i SoL-, LVU- och
LVM-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat

1:e socialsekreterare
Socialtjänstlagen

10 kap 12 §§

Kommunallagen

3 kap 10
§, 6 kap
33 § och
34 § 3

Delegaten i ursprungsbeslutet

2019-06-01

Beslutet avser inte
myndighetsutövning
mot enskilda i
ärende av principiell
beskaffenhet eller
annars av större vikt
(jfr RÅ 1994 ref 67
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Nr, Ärendetyp

22.5 Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätten eller kammarrätt ändrat styrelsens
beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten sam avgivande av yttrande i LSS-ärenden
22.6 Överklagande, yrkanden om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätten och kammarrätt i LSSärenden
22.7 Beslut om omprövning ska ske
22.8 Omprövning av beslut
22.9 Prövning av att överklagande skett
i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent
22.10 Avvisande av ombud eller biträde
22.11 Yttrande till allmän domstol när
den som begått brottslig gärning
kan bli föremål för LVM-vård
22.12 Yttrande till åklagarmyndigheten

Regelverk
Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade
Kommunallagen

Lagrum
27 §

Delegat
Delegaten i ursprungsbeslutet

Antagen
2019-06-01

Anmärkning

Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade
Kommunallagen

27 §

Socialchef
Delegaten i ursprungsbeslutet

2019-06-01

Se 21.4

Förvaltningslagen

27 §

Delegaten i ursprungsbeslutet
Delegaten i ursprungsbeslutet
Delegaten i ursprungsbeslutet

2019-06-01

Förvaltningslagen

27 §

Förvaltningslagen

24 §

Förvaltningslagen

9§

Utskott Omsorg

2019-06-01

Brottsbalken

31 kap 2 § IFO-chef,
Handläggare

2019-06-01

Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

11 §

2019-06-01

6 kap 33 §
och 34 § 3

6 kap 36 §

1:e socialsekreterare

2019-06-01
2019-06-01

Gäller samtliga som
har delegation
Gäller samtliga som
har delegation
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Nr, Ärendetyp

22.13 Anmälan om behov av offentligt biträde
22.14 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde
samt yttrande om kostnadsräkning
22.15 Yttrande till Inspektionen för vård
och omsorg i tillsynsärende
22.16 Yttrande enligt namnlagen
22.17 Prövning av samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande…
… vid samtycke
… ej samtycke

Regelverk
Lagen om offentligt biträde

Lagrum
3§

Delegat
Handläggare

Antagen
2019-06-01

Lagen om offentligt biträde

3§

1:e socialsekreterare

2019-06-01

Förordningen om offentligt
biträde

7§

Socialtjänstlagen

13 kap 2 § Utskott omsorg

2019-06-01

Namnlagen

45 och 46 IFO-chef
§§
6 kap 14 §

2019-06-01

Socialtjänstlagen

Handläggare
Utskott omsorg

2019-06-01
2019-06-01

Anmärkning

Det förutsätts att utskottet eller den ansvarige tjänstemannen vid tvekan om
de rättsliga förutsättningarna för adoptionens genomförande konsulterar
den förmedlande adoptionsorganisationen och Statens
nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA)
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Nr, Ärendetyp

Regelverk
Körkortsförordningen

22.18 Yttrande i körkortsärende
22.19 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavarens medgivande
22.20 Yttrande beträffande äktenskapsdispens
22.21 Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare
för någon som har fyllt 16 år

Passförordningen

Lagrum
3 kap 8 §
och 5 kap
2§
3 § andra
stycket

Delegat
Handläggare

Antagen
2019-06-01

IFO-chef

2019-06-01

Äktenskapsbalken

15 kap 1 § Utskott omsorg

2019-06-01

Föräldrabalken

11 kap 16
§ andra
stycket

Handläggare

2019-06-01

Handläggare

2019-06-01

1:e socialsekreterare

2019-06-01

22.22 Upplysningar i vapenärenden

22.23 Yttrande över ansökan till hemvärnet
22.24 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare
22.25 Anmälningsskyldighet enligt
smittskyddslagen

Smittskyddslagen

6 kap 11 § Enhetschef
MAS

2019-06-01

Smittskyddslagen

6 kap 12 § Enhetschef

2019-06-01

Anmärkning

Uppgifter får endast
lämnas ut om den
enskilde har samtyckt till det (JO
1983/84 s, 188f.).
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Nr, Ärendetyp

Regelverk
Ärvdabalken

Lagrum
20 kap 8 a
§

Delegat
Handläggare

Antagen
2019-06-01

Begravningslagen

5 kap 2 §

Handläggare

2019-06-01

Skadeståndslagen

3 kap 2 §

Utskott omsorg

2019-06-01

Socialtjänstlagen

12 kap 10 Socialchef
§
Äldreomsorgschef
10 kap 2 § Enhetschef,
IFO-chef,
MAS
12 kap 10 1:e socialsekrete§
rare
10 kap 21
– 22 §§

22.26 Dödsboanmälan

22.27 Beslut att ordna gravsättning

22.28 Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada vid myndighetsutövning som förorsakats
av personal
22.29 Beslut om polisanmälan angående
brott mot den egna verksamheten

Offentlighets- och sekretesslagen
Socialtjänstlagen

22.30 Beslut om polisanmälan av vissa
brott mot underårig

Offentlighets- och sekretesslagen

Anmärkning
Folkbokföringsmyndighet ska underrättas om vem som är
delegat
Kommunen har rätt
till ersättning för
kostnader av dödsboet

2019-06-01

2019-06-01

Avser misstanke om
brott enligt brottsbalken 3, 4 och 6 kap
och lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor samt
överlåtelse eller anskaffning till någon
under arton år avse-
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Socialtjänstlagen

12 kap 10
§
10 kap 23
§

1:e socialsekreterare

2019-06-01

12 kap 10
§
10 kap 19
§

1:e socialsekreterare

2019-06-01

Offentlighets- och sekretesslagen

22.31 Beslut om polisanmälan av vissa
grövre brott

Socialtjänstlagen

22.32 Beslut om polisanmälan för att förOffentlighets- och sekretesshindra eller avbryta ett brott
lagen

Anmärkning
ende narkotika, dopningsmedel och ej
ringa fall av försäljning eller anskaffning av alkoholdrycker
Avser brott för vilket
det inte är föreskrivet lindrigare straff
än fängelse i ett år,
försök till brott för
vilket det inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse två
år och brott som innefattat försök till
överföring av allmänfarlig sjukdom
Avser bland annat
brott enligt lagen om
straff för vissa trafikbrott
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23. Delegation gemensamt för temat omsorg
Nr, Ärendetyp

23.1 Anmälan till Inspektionen för vård och
omsorg om allvarliga missförhållanden
eller risk för allvarliga missförhållanden
23.2 Anmälan till Inspektionen för vård och
omsorg om allvarliga missförhållanden
eller risk för allvarliga missförhållanden

23.3 Träffande av avtal om överlämnande
av rapport om missförhållanden

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Socialtjänstlagen

14 kap 7 § Socialchef

2019-06-01

LSS

24 f §

Socialchef

2019-06-01

Socialtjänstlagen

7 kap 6 §
tredje
stycket

Socialchef

2019-06-01

Anmärkning
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24. Utredning m.m. Socialtjänstlagen
Nr, Ärendetyp

24.1 Beslut att utredning ska inledas eller att utredning inte ska inledas
24.2 Beslut om att inledd utredning ska
avslutas
24.3 Begäran till annan kommun att bistå med utredning
24.4 Begäran till annan kommun att
verkställa beslut och beslut om ersättning till vistelsekommun

Regelverk
Socialtjänstlagen

Lagrum
Delegat
11 kap § 1 Handläggare

Antagen
2019-06-01

Socialtjänstlagen

11 kap § 1 Handläggare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

2 a kap
§6

Handläggare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

2 a kap
6 §, 7 §

IFO-chef

2019-06-01

Anmärkning
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25. Bistånd Socialtjänstlagen m.m.
Nr, Ärendetyp

Regelverk
Socialtjänstlagen

Lagrum
4 kap 1 §

Delegat
Handläggare

Antagen
2019-06-01

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

Handläggare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

Handläggare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

Handläggare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

Handläggare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

Handläggare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

Handläggare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

Handläggare

2019-06-01

25.1 Beslut om bistånd i form av hemtjänst

25.2 Beslut om bistånd i form av larm
25.3 Beslut om bistånd i form av matdistribution
25.4 Beslut om bistånd i form av särskild boendeform/bostad med särskild service
25.5 Beslut om bistånd i form av korttidsplats eller växelvård
25.6 Beslut om bistånd i form av plats i
dagverksamhet
25.7 Beslut om ledsagning
25.8 Beslut om bistånd i form av kontaktperson

Anmärkning
Beslut om hälso- och
sjukvårdsinsatser ges
med stöd av HSL och
är inte överklagningsbara
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Nr, Ärendetyp

25.9 Beslut om bistånd i form av sysselsättning för psykiskt funktionshindrade
25.10 Beslut om bistånd till avlösning i
hemmet
25.11 Beslut om bistånd till hemtjänst i
assistansliknande form
25.12 Beslut om bistånd i form av boendestöd för psykiskt funktionshindrade
25.13 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj
25.14 Beslut om upphörande av kontaktperson/-familj

Regelverk
Socialtjänstlagen

Lagrum
4 kap 1 §

Delegat
Handläggare

Antagen
2019-06-01

Socialtjänstlagen

4 kap § 1

Handläggare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

4 kap § 1

Handläggare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

Handläggare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

Handläggare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

4 kap 1 §

Handläggare

2019-06-01

Enhetschef socialpsykiatri

2019-06-01

Enhetschef socialpsykiatri

2019-06-01

25.15 Beslut om förordnande och entledigande…
… av kontaktperson

… av kontaktfamilj

Anmärkning
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Enhetschef socialpsykiatri
Socialchef
Socialchef
Socialchef

2019-06-01

Avgiftshandläggare
social stöd och omsorg

2019-06-01

25.16 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-familj …
… enligt norm och riktlinjer
… utöver norm och riktlinjer
… utrustning och kurskostnad

25.17 Beslut om köp av plats i annan
kommun eller hos annan vårdgivare

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen

25.18 Beslut om avgift

8 kap 2 9 §§

2019-06-01
2019-06-01
2019-06-01

Anmärkning
Se aktuellt cirkulär
från Sveriges Kommuner och Landsting

Lagen om offentlig
upphandling ska tilllämpas
Jämkning av avgift
efter individuell bedömning
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26. Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Nr, Ärendetyp

26.1 Biträde av personlig assistent
26.2 Beslut om ekonomiskt stöd för att
bekosta personlig assistent vid tillfälligt utökat behov
26.3 Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent
26.4 Beslut om ledsagarservice

26.5 Beslut om biträde av kontaktperson

26.6 Beslut om avlösarservice i hemmet

Regelverk
Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade
Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade

Lagrum
7 § och 9
§2

Delegat
Handläggare

Antagen
2019-06-01

7 § och 9
§2

Handläggare

2019-06-01

Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade

7 § och 9
§2

Handläggare

2019-06-01

Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade

7 § och 9
§3

Handläggare

2019-06-01

Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade
Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade

7 § och 9
§4

Handläggare

2019-06-01

7 § och 9
§5

Handläggare

2019-06-01

Anmärkning
Avser inte personer
som fyllt 65 år.
Se 9 b § LSS
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Nr, Ärendetyp

26.7 Beslut om korttidsvistelse utanför
det egna hemmet

Regelverk
Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade

Lagrum
7 § och 9
§6

… inom kommunen

Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade

7 § och 9
§7

… inom kommunen
… hos annan huvudman

2019-06-01

Handläggare

… hos annan huvudman

26.10
Beslut om boende i bostad
med särskild service för barn och
ungdomar

Anmärkning

Utskott omsorg

... inom kommunen

26.9 Beslut om boende i familjehem för
barn och ungdomar

Antagen
2019-06-01

Handläggare

… hos annan huvudman

26.8 Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna
hemmet i anslutning till skoldagen
samt under lov

Delegat

Utskott omsorg
Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade
Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade

7 § och 9
§8

Utskott omsorg

7 § och 9
§8

2019-06-01

2019-06-01

Handläggare
Utskott omsorg

Lagen om offentlig
upphandling ska tilllämpas
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Nr, Ärendetyp

26.11
Beslut om boende för vuxna i
bostad med särskild service samt
anpassad bostad …

Regelverk
Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade

Lagrum
7 § och 9
§9

Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade

7 § och 9
§ 10

... inom kommunen

2019-06-01

Personkrets 1 och 2

Handläggare

... hos annan huvudman

Utskott omsorg
Lag (1993:387) om stöd och

26.13
Beslut om att utbetala ekono- service till vissa funktionsmiskt stöd för personlig assistans
hindrade
till annan person än den som är berättigad till insatsen

11 §

26.14
Beslut om upphörande av insats enligt LSS

26.16
Förhandsbesked om rätt till
insats enligt LSS

Anmärkning
Lagen om offentlig
upphandling ska tilllämpas

Utskott omsorg

… hos annan huvudman

26.15
Beslut om återbetalningsskyldighet

Antagen
2019-06-01

Handläggare

… inom kommunen

26.12
Beslut om daglig verksamhet
för personer i yrkesverksam ålder
som saknar förvärvsarbete och inte
utbildar sig …

Delegat

Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade
Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade

12 §

IFO-chef

2019-06-01

Handläggare

2019-06-01

IFO-chef

2019-06-01

16 § 2 och Utskott omsorg
tredje
stycket

2019-06-01
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Nr, Ärendetyp

26.17
Beslut om att utreda behoven
för enskild på tillfälligt besök i kommunen och besluta om insatser enligt LSS
26.18
Beslut om att ingå avtal med
vårdgivare enligt17 a § LSS
26.19
Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får
omvårdnad i ett annat hem än det
egna
26.20
Beslut om att anmäla behov
av ersättning för personlig assistent
till försäkringskassa
26.21

Medgivande av familjehem

26.22
Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning)
… enligt norm och riktlinjer

Regelverk
Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade

Lagrum
16 §
tredje
stycket

Delegat
Handläggare

Antagen
2019-06-01

Anmärkning

Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade

17 a §

Enhetschef LSS,
Socialchef

2019-06-01

LSS-förordningen,

20 § LSS,
5§

Enhetschef LSS,
Socialchef

2019-06-01

Utöver 2 basbelopp i
samråd med Socialchef eller Utskottet
omsorg
Beslutet är ej överklagbart

Socialtjänstförordningen

6 kap 2-4
§§

Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade

15 § 8

Handläggare

2019-06-01

Socialtjänstlagen

6 kap 6 §

Utskott omsorg

2019-06-01

Aktuellt cirkulär från Sveriges kommuner och landsting

2019-06-01

Handläggare

Gäller under förutsättning att den enskilde ansökt om
personlig assistent
enligt LSS, inte enligt
Socialtjänstlagen
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Nr, Ärendetyp
... över norm och riktlinjer

Regelverk

Delegat
Utskott omsorg

... utrustning och kurskostnader

Enhetschef LSS

26.23
Beslut om ersättning av merkostnader vid ordinarie assistents
sjukfrånvaro
26.24
Begäran om att annan kommun bistår med utredning
26.25
Begäran till annan kommun
att verkställa beslut och beslut om
ersättning till vistelsekommun

Lagrum

Antagen

Anmärkning

Diarieförs i W3D3
Gäller då brukaren
valt annan assistansanordnare än kommunen.

Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade

9§2

Handläggare

2019-06-01

Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade
Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade

16 a §

Handläggare

2019-06-01

16 a § och Handläggare
16 b §

2019-06-01
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27. Anmälan till överförmyndare och till Inspektionen för vård och omsorg
Nr, Ärendetyp

27.1 Beslut om samt anmälan till överförmyndare om behov av förmyndare,
förvaltare eller god man

27.2 Beslut om samt anmälan till överförmyndare om att behov av förmyndare, förvaltare eller god man inte
längre föreligger
27.3 Anmälan till Inspektionen för vård
och omsorg av allvarliga missförhållanden i enskild verksamhet

Regelverk
Socialtjänstförordningen

Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade
Socialtjänstförordningen
Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade
Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade

Lagrum
5 kap 3 §
1

Delegat
Handläggare
Enhetschef

Antagen
2019-06-01

Anmärkning

9.11
6
5 kap 3 §
2

Handläggare
Enhetschef

2019-06-01

Utskott omsorg

2019-06-01

15 § 6

24 b §

Se SOSFS 2008:11
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28. Patientsäkerhetslag
Nr, Ärendetyp

28.1 Beslut om anmälan till Inspektionen
för vård och omsorg av händelse
som har medfört eller hade kunnat
medföra en allvarlig vård skada

Regelverk
Patientsäkerhetslag
(2010:659)

Lagrum
3 kap 5 §

Delegat
Verksamhetschef
hälso- och sjukvård
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Antagen
2019-06-01

Socialstyrelsens författnings-

3 kap 6–8
§§ och
4 kap 5-6
§§

Verksamhetschef
hälso- och sjukvård, Medicinskt
ansvarig sjuksköterska

2019-06-01

28.2 Ansvar för att upprätta rutiner om
samling, SOSFS 2008:1
användning av medicintekniska produkter samt rutiner för förskrivning
av förbrukningsartiklar

Anmärkning
Vårdgivaren ansvarar
för att Lex Maria anmälningar görs
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29. Lag om bostadsanpassningsbidrag
Nr, Ärendetyp

29.1 Beslut om bostadsanpassningsbidrag
29.2 Beslut om återbetalning av erhållet
bidrag

Regelverk
Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574)

Lagrum
1-18 §§

Delegat
Samhällsbyggnadschef
Handläggare

Antagen
2019-06-01

Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574)

17 §

Samhällsbyggnadschef
Handläggare

2019-06-01

Anmärkning
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BARN- OCH UTBILDNING
29. Huvudmän och ansvarsfördelning
Nr, Ärendetyp

29.1 Utse ställföreträdare för rektor vid
ordinarie rektors frånvaro
29.2 Anställning av personal som saknar
den utbildning som krävs eller behörighetsbevis som avses i 2 kap 18 §
29.3

Beslut om läsårstider

Regelverk
Skollagen

Lagrum
2 kap 9 §

Delegat
Skolchef

Antagen
2019-12-03

Skollagen

2 kap 19 §

Förskolechef/Rektor

2018-10-16

Skolförordningen
Gymnasieförordningen

3 kap 2-3 §§
3 kap 1-2 §§

Skolchef

2019-12-03

Anmärkning
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30. Kvalitet och inflytande
Nr, Ärendetyp

Regelverk
Skollagen

Lagrum
2 kap 8 §
4 kap 7 §
26 kap 2, 19 §§

Delegat
Skolchef

Antagen

2 kap 8 §
4 kap 7 §
26 kap 2 §
4 kap 8 §

Förskolechef/Rektor

2018-10-16

Skolchef

2018-10-16

2020-10-20

30.1 Beslut om åtgärder vid brister i
verksamheten (Huvudmannanivå)

30.2 Beslut om åtgärder vid brister i
verksamheten (Enhetsnivå)
30.3 Ta fram rutiner för klagomål

Skollagen

Skollagen

Anmärkning
Innefattar även att
lämna yttrande och
svar.
Gäller klagomålsärenden från enskild,
anmälningar som inkommit till tillsynsmyndighet samt
granskningar från
myndighet så som
Skolinspektionen,
Barn- och elevombudet, Inspektionen för
vård och omsorg, Arbetsmiljöverket och
Diskrimineringsombudsmannen.
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31. Skolplikt och rätt till utbildning
Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Anmärkning

Skollagen

7 kap 5 §

Skolchef

2018-10-16

Överklagningsinstans:
Skolverkets överklagandenämnd

Skollagen

7 kap 5b §

Skolchef

2018-10-16

Överklagningsinstans:
Skolverkets överklagandenämnd

Skollagen

7 kap 8 §

Rektor

2018-10-16

Skollagen

7 kap 9 §

Rektor

2018-10-16

Skollagen

7 kap 10 §

Rektor

2018-10-16

Skollagen

7 kap 11 §

Rektor

2018-10-16

Skollagen

7 kap 13 §

Rektor

2018-10-16

31.1 Beslut om mottagande i grundsärskola
31.2 Beslut om utskrivning ur grundsärskola
31.3 Beslut om mottagande i grundskola/grundsärskola/specialskola
på försök
31.4 Beslut om integrering i grundskola/grundsärskola
31.5 Beslut om uppskjuten skolplikt
31.6 Beslut om tidigare skolstart
31.7 Beslut om skolpliktens förlängning

Överklagningsinstans:
Skolverkets överklagandenämnd

Överklagningsinstans:
Skolverkets överklagandenämnd
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Anmärkning

Skollagen

7 kap 14 §

Rektor

2018-10-16

Överklagningsinstans:
Skolverkets överklagandenämnd

Skollagen

7 kap 16 §

Rektor

2018-10-16

Skolförordningen

4 kap 2 §

Rektor

2018-10-16

31.8 Beslut om skolpliktens upphörande
31.9 Beslut om elevs rätt att slutföra
skolgången
31.10 Beslut om mottagande av elever
från utlandet
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32. Förskolan
Nr, Ärendetyp

32.1 Beslut om utbildning av barn i förskola i annan kommun
32.2 Beslut om mottagande av barn i
förskola från annan kommun
32.3 Beslut om begäran om tilläggsbelopp

Regelverk
Skollagen

Lagrum
8 kap 12 §

Delegat
Skolchef

Antagen
2018-10-16

Skollagen

8 kap 13 §

Skolchef

2018-10-16

Skollagen

8 kap 23 §

Skolchef

2018-10-16

Anmärkning

Kommunstyrelsens delegationsordning, reviderad 2021-12-14

33. Förskoleklassen
Nr, Ärendetyp

33.1 Beslut om utbildning av elev i förskoleklass i annan kommun

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Skollagen

9 kap 12 §

Skolchef

2018-10-16

Skollagen

9 kap 13 §

Skolchef

2018-10-16

Överklagningsinstans:
Beslut om att ej bli
mottagen får överklagas hos skolväsendets
överklagandenämnd

Skollagen

9 kap 15 §

Skolchef

2018-10-16

Överklagningsinstans:
Skolväsendets överklagandenämnd

Skollagen

9 kap 16 §

Skolchef

2018-10-16

33.2 Mottagande av elev i förskoleklass
från andra kommuner

33.3 Placering vid en skolenhet
33.4 Beslut om begäran om tilläggsbelopp

Anmärkning

Kommunstyrelsens delegationsordning, reviderad 2021-12-14

34. Grundskolan
Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Anmärkning

Skollagen

10 kap 24 §

Skolchef

2018-10-16

Överklagningsinstans: Skolväsendets
överklagandenämnd

Skollagen

10 kap 25, 27 §§

Skolchef

2018-10-16

Skollagen

10 kap 30 §

Skolchef

2018-10-16

Överklagningsinstans: Skolväsendets
överklagandenämnd
(beslut enligt punkt
2)

Skollagen

10 kap 32-33,
40 §

Skolskjutshandläggare

2018-10-16

Överklagningsinstans: Allmän förvaltningsdomstol. SL 28
kap 5 §

Skollagen

10 kap 39 §

Skolchef

2018-10-16

Skolförordningen

9 kap 4 §

Skolchef

2018-10-16

34.1 Beslut om utbildning av elev i annan
kommun
34.2 Mottagande av elev i grundskolan
från andra kommuner

34.3 Placering av elev vid annan skolenhet

34.4 Beslut om kostnadsfri skolskjuts i
hemkommunen
34.5 Beslut om bidrag från hemkommunen - avslag om begäran av tillläggsbelopp
34.6 Beslut om fördelning av undervisningstid mellan årskurserna (timplan)
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Nr, Ärendetyp

34.7 Beslut om språkval
34.8 Beslut om elevens val

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Skolförordningen

9 kap 5 §

Rektor

2018-10-16

Skolförordningen

9 kap 8 §

Rektor

2018-10-16

Anmärkning
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35. Grundsärskolan
Nr, Ärendetyp

35.1 Beslut om elev i grundsärskola ska
läsa huvudsakligen ämnen eller ämnesområden
35.2 Beslut om utbildning av elev i grundsärskola i annan kommun

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Skollagen

11 kap 8 §

Skolchef

2018-10-16

Skollagen

11 kap 24 §

Skolchef

2018-10-16

Skollagen

11 kap 25 §

Skolchef

2018-10-16

Överklagningsinstans:
Skolväsendets överklagandenämnd

Skollagen

11 kap 26 §

Skolchef

2018-10-16

Överklagningsinstans:
Skolväsendets överklagandenämnd

Skollagen

11kap 29 §

Skolchef

2018-10-16

Överklagningsinstans:
Skolväsendets överklagandenämnd

Skollagen

11 kap 31 §

Skolskjutshandläggare

2018-10-16

Överklagningsinstans:
Allmän förvaltningsdomstol

Skollagen

11 kap 32 §

Skolskjutshandläggare

2018-10-16

Överklagningsinstans:
Allmän förvaltningsdomstol

35.3 Mottagande av elev i grundsärskola
från annan kommun
35.4 Mottagande av elev i grundsärskola
från annan kommun efter önskemål
av elevens vårdnadshavare
35.5 Placering av elev vid annan skolenhet
35.6 Beslut om kostnadsfri skolskjuts i
hemkommunen
35.7 Beslut om kostnadsfri skolskjuts i en
annan kommun än hemkommunen

Anmärkning
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Nr, Ärendetyp

35.8 Beslut om ytterligare undervisningstid
35.9 Beslut om fördelning av undervisningstid mellan årskurserna (timplan)
35.10

Elevens val

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Skolförordningen

10 kap 2 §

Rektor

2018-10-16

Skolförordningen

10 kap 3 §

Skolchef

2018-10-16

Skolförordningen

10 kap 5 §

Rektor

2018-10-16

Anmärkning

Kommunstyrelsens delegationsordning, reviderad 2021-12-14

36. Fritidshemmet
Nr, Ärendetyp

36.1 Beslut om bifall eller avslag på begäran om tilläggsbelopp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Skollagen

14 kap 17 §

Skolchef

2018-10-16

Anmärkning

Kommunstyrelsens delegationsordning, reviderad 2021-12-14

37. Gymnasieskolan
Nr, Ärendetyp

37.1 Beslut om preliminär antagning och
slutgiltig antagning

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Skollagen

15 kap 12-14 §§

Skolchef

2019-12-03

17 kap 16 §
Gymnasieförordningen

7 kap 7 §

Skollagen

16 kap 36 §

Skolchef

2019-12-03

Skollagen

16 kap 43-44 §§

Skolchef

2019-12-03

Skollagen

15 kap 30 §

Skolchef

2019-12-03

Skollagen

17 kap 11 §

Rektor

2019-12-03

Skollagen

17 kap 14 §

Rektor

2019-12-03

Gymnasieförordningen

7 kap 3 §

Skolchef

2019-12-03

37.2 Beslut om behörighet och mottagande
37.3 Beslut om mottagande i första hand
37.4 Beslut om utbildning av elev hos annan huvudman
37.5 Beslut om behörighet, yrkesintroduktion och individuellt alternativ
37.6 Beslut om behörighet och mottagande
37.7 Beslut om antal platser till fri kvot

Anmärkning

Överklagningsinstans:
Skolväsendets överklagandenämnd

Skolväsendets överklagandenämnd
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Nr, Ärendetyp

37.8 Beslut om antagning vid en senare
tidpunkt samt att den sökande ska
genomgå ett inträdesprov
37.9 Beslut om dispens för engelska vid
antagning
37.10 Beslut om elevs eget införskaffande av enstaka hjälpmedel
37.11 Beslut om enstaka inslag som kan
medföra en obetydlig kostnad för
eleverna

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Gymnasieförordningen

7 kap 8 §

Rektor

2019-12-03

Skollagen

16 kap 32 §

Rektor

2019-12-03

Skollagen

15 kap 17 §

Rektor

2019-12-03

Skollagen

15 kap 18 §

Rektor

2019-12-03

Skollagen

15 kap 32 §

Rektor

2019-12-03

Skollagen

16 kap 12 §

Rektor

2019-12-03

Skollagen

16 kap 14 §

Rektor

2019-12-03

37.12 Beslut om inackorderingstillägg
37.13 Beslut om erbjudande om inriktning/särskild variant/lärling inom
nationellt program
37.14 Beslut om avvikelser från ett nationellt programs innehåll

Anmärkning

Överklagningsinstans:
Allmän förvaltningsdomstol
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Nr, Ärendetyp

37.15 Beslut om tilläggsbelopp för elever
i behov av särskilt stöd eller modersmålsundervisning vid en fristående gymnasieskola
37.16 Beslut om utbildningens omfattning och garanterad undervisningstid på introduktionsprogram
37.17 Beslut om plan för introduktionsprogrammen och individuell studieplan
37.18 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning
37.19 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val
37.20 Beslut om arbetsplatsförlagt lärande
37.21 Beslut om antal undervisningstimmar
37.22 Beslut om hur undervisningstiden
ska fördelas över året

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Skollagen

16 kap 54 §

Skolchef

2019-12-03

Skollagen

17 kap 6 §

Rektor

2019-12-03

Skollagen

17 kap 7 §

Rektor

2019-12-03

Gymnasieförordningen

4 kap 6 §

Rektor

2019-12-03

Gymnasieförordningen

4 kap 7 §

Rektor

2019-12-03

Gymnasieförordningen

4 kap 12-13 §§

Rektor

2019-12-03

Gymnasieförordningen

4 kap 22 §

Rektor

2019-12-03

Gymnasieförordningen

4 kap 22 §

Rektor

2019-12-03

Anmärkning
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

7 kap 9 §

Rektor

2019-12-03

37.23 Beslut om byte av studieväg

Gymnasieförordningen
Gymnasieförordningen

9 kap 7 §

Rektor

2019-12-03

Rektor

2020-08-18

37.24 Beslut om att undervisningen på
ett nationellt program för en elev i
gymnasieskolan får fördelas över
längre tid än tre år

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

37.25 Beslut att göra bedömning och
fatta beslut kring avsteg från platsförlagda studier

Förordning
(2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet
vid spridning av viss
smitta

Anmärkning

Se kommunstyrelsens beslut §
168/2020 (KS
2020/809)
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38. Gymnasiesärskolan
Nr, Ärendetyp

38.1 Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan
38.2 Beslut om antagning av en elev som
ska tas emot i gymnasiesärskola

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Anmärkning

Skollagen

18 kap 5-7 §§

Skolchef

2019-12-03

Skolväsendets överklagandenämnd

Skollagen

18 kap 12 §

Skolchef

2019-12-03
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39. Kommunal vuxenutbildning
Nr, Ärendetyp

39.1 Beslut om enstaka inslag som kan
medföra en obetydlig kostnad för
eleverna

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Skollagen (2010:800)

20 kap. 7 § 1 st

Rektor

2019-12-03

20 kap 7 § 2-3 st

Rektor

2019-12-03

Skollagen (2010:800)

20 kap 9 § 2 st

Rektor

2019-12-03

Beslut enligt andra
stycket får överklagas
hos Skolväsendets
överklagandenämnd

Skollagen (2010:800)

20 kap 11, 13 §§

Rektor

2019-12-03

Beslut får överklagas
hos Skolväsendets
överklagandenämnd

Skollagen (2010:800)

20 kap. 14-15 §§ Rektor

2019-12-03

Beslut att inte tas
emot får överklagas
hos Skolväsendets
överklagandenämnd

Skollagen (2010:800)

20 kap. 21-22 §§ Rektor

2019-12-03

39.2 Beslut om kostnad för eller införskaffande av lärverktyg för eleven
39.3 Beslut att utbildningen på en kurs
ska upphöra för elev som bedöms
sakna förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen.
39.4 Beslut om mottagande av sökanden
från den egna kommunen till grundläggande vuxenutbildning
39.5 Yttrande över ansökan från elev som
söker till annan kommuns utbildning
39.6 Beslut om mottagande av elev från
annan kommun gällande grundläggande utbildning och gymnasial utbildning

Anmärkning
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Nr, Ärendetyp

39.7 Beslut om att antas till utbildning på
gymnasial nivå
39.8 Beslut att undervisningens omfattning får minskas om eleven begär
det och huvudmannen finner att det
är förenligt med utbildningens syfte
(ska vara minst 15 timmar i veckan
enligt skollagen)
39.9 Beslut om mottagande till utbildning

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Skollagen (2010:800)

20 kap. 23 §

Rektor

2019-12-03

Skollagen

20 kap 24 §

Rektor

2019-12-03

Skollagen

20 kap 33 §

Rektor

2019-12-03

Anmärkning
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40. Särskild utbildning för vuxna
Nr, Ärendetyp

40.1 Yttrande över ansökan från elev som
söker till annan kommuns utbildning
40.2 Beslut om mottagande och antagning till utbildning
40.3 Beslut att en kurs ska upphöra för
elev som saknar förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Skollagen (2010:800)

21 kap 7 §

Rektor

2019-12-03

Skollagen (2010:800)

21 kap 7 §

Rektor

2019-12-03

Skollagen (2010:800)

21 kap 9 §2 st

Rektor

2019-12-03

Anmärkning

Beslut enligt andra
stycket får överklagas
hos Skolväsendets
överklagandenämnd
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41. Elevhälsan
Nr, Ärendetyp

41.1 Beslut om anmälan till Inspektionen
för vård och omsorg av händelse
som har medfört eller hade kunnat
medföra en allvarlig vårdskada

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Anmärkning

Patientsäkerhetslag
(2010:659)

3 kap 5 §

Skolchef

2019-03-12

Vårdgivaren ansvarar
för att Lex Maria anmälningar görs

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska

Kommunstyrelsens delegationsordning, rev. 2021-12-14
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MILJÖFRÅGOR
46. Alkohollagen, tobakslagen mm (serveringstillstånd, tillsyn mm)
Nr, Ärendetyp

46.1 Beslut i fråga om serveringstillstånd till allmänheten eller i förening eller annat slutet sällskap vid
en enstaka tidsperiod eller vid ett
enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd)
46.2 Beslut om nytt serveringstillstånd
vid ändrad bolagsform. (t.ex. handelsbolag till aktiebolag eller från
bolag till enskild firma etc. när de
fysiska personerna kvarstår i bolaget eller i den enskilda firman)

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Alkohollagen (2010:1622)

8 kap 2 §

Miljöchef

2020-02-11

Alkoholhandläggare

Alkohollagen (2010:1622)

8 kap 2 §

Miljöchef

2020-02-11

Alkoholhandläggare

Alkohollagen (2010:1622)

8 kap 2 §

46.3 Beslut om tillstånd för tillfällig utökning av serveringstid

Miljöchef

2020-02-11

Alkoholhandläggare
Alkohollagen (2010:1622)

46.4 Beslut om utvidgning av serveringstillstånd

Anmärkning

8 kap 2 §,

Miljöchef

9 kap 11§

Alkoholhandläggare

2020-02-11
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Nr, Ärendetyp
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Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Alkohollagen (2010:1622)

8 kap 2 §

Miljöchef

2020-02-11

46.5 Beslut att bevilja ändring av serveringstillstånd för enstaka tillfälle
46.6 Beslut om godkännande av lokal
för cateringverksamhet efter anmälan från företag med stadigvarande serveringstillstånd.
46.7 Beslut att bevilja ansökan om tillstånd för provsmakning enstaka
tidsperiod. (t.ex. vid mässor och
liknande samt på tillverkningsställe)

Alkoholhandläggare
Alkohollagen (2010:1622)

8 kap 4 §

Alkohollagen (2010:1622)

8 kap

Miljöchef

6,7 §§

Alkoholhandläggare

9 kap 9 §

Miljöchef

46.8 Beslut om biträde av polismyndigheten för utövande av tillsyn

46.10 Beslut att godkänna anmälan om
kryddning av spritdryck

2020-02-11

Alkoholhandläggare

Alkohollagen (2010:1622)

46.9 Beslut att godkänna anmälan av
förändringar i verksamheten (serveringsansvarig, ändrad inriktning, byte av bolagsman m.m)

Miljöchef

2020-02-11

2020-02-11

Alkoholhandläggare
Alkohollagen (2010:1622)

8 kap 2, 4, Miljöchef
14, 18, 19
Alkoholhandläggare
§§

2020-02-11

Alkohollagen (2010:1622)

8 kap 3 §

2020-02-11

Miljöchef
Alkoholhandläggare

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Alkohollagen (2010:1622)

9 kap 12 § Miljöchef

46.11 Beslut om nytt serveringstillstånd
vid ansökan från konkursbo
46.12 Beslut att meddela innehavare av
serveringstillstånd en erinran (I
allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser kan varning
meddelas av kommunstyrelsen enligt denna paragraf, eller återkallelse enligt 18 §)
46.13 Beslut om att återkalla serveringstillstånd om tillståndet inte längre
utnyttjas (t.ex. när tillståndshavaren på eget initiativ vill avsäga sig
tillståndet eller när verksamheten
upphör.)

Antagen
2020-02-11

Alkoholhandläggare
Alkohollagen (2010:1622)

9 kap 17 § Miljöchef

2020-02-11

Alkoholhandläggare

Alkohollagen (2010:1622)

Alkohollagen (2010:1622)

46.14 Beslut att meddela varning till den
som bedriver detaljhandel med eller servering av öl (förbud kan
meddelas av kommunstyrelsen för
en tid av sex månader eller, vid
upprepad eller allvarlig försummelse)

Delegat

9 kap

Miljöchef

18 §
punkt 1

Alkoholhandläggare

9 kap 19 § Miljöchef
Alkoholhandläggare

2020-02-11

2020-02-11

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

46.15 Bevilja stadigvarande tillstånd för
tobaksförsäljning, detalj- och partihandel
46.16 Bevilja tillfälliga tillstånd för
tobaksförsäljning, detaljhandel
46.17 Bestämmande av avgift för tillståndsprövning och tillsyn inom
fastställd taxa
46.18 Beslut om konkursförvaltarens
fortsatta drift
46.19 Beslut om förelägganden, vite och
förbud samt återkallande av tillstånd
46.20 Beslut om kontrollköp
46.21 Kontroll av efterlevnaden av lagens samt de föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen

Regelverk

Rev. 2021-12-14

Lagrum

Delegat

Antagen

Lagen om tobak och liknande 5 kap.
produkter (2018:2088)
§§1-2
LTLP

Miljöchef

2020-02-11

Lagen om tobak och liknande 5 kap.
produkter (2018:2088)
§§1-2
LTLP

Miljöchef

Lagen om tobak och liknande 9 kap.
produkter (2018:2088)
§§1-2
LTLP

Miljöchef

Lagen om tobak och liknande 5 kap. § 9
produkter (2018:2088)

Miljöchef

Lagen om tobak och liknande 7 kap. §§
produkter (2018:2088)
9-13

Miljöchef

Lagen om tobak och liknande 7 kap.
produkter (2018:2088)
§ 22

Miljöchef

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

Miljöchef

20 §

Alkoholhandläggare
2020-02-11

Alkoholhandläggare
2020-02-11

Alkoholhandläggare
2020-02-11

Alkoholhandläggare
2020-02-11

Alkoholhandläggare
2020-02-11

Alkoholhandläggare

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

46.22 Avge yttranden, samt rapportera
brister till Läkemedelsverket

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

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

21 §

Miljöchef

2020-02-11

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

47. Miljöbalken, Allmänt
Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

16 kap

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:

47.1 Besluta att överklaga delegeringsbeslut och domar som innefattar
ändring av delegatens beslut

Miljöbalken 1998:808

12 §

Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss ärendegrupp omfattar också rätt att:
Miljöbalken 1998:808

24 kap 8 §

47.2 Besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut.
I den mån, inte annat framgår av den aktuella ärendegruppen, omfattar delegation av rätten att "Besluta i tillsynsärende" rätt att:

47.3 Besluta att lämna klagomål utan åtgärd
47.4 Besluta att meddela föreläggande
och förbud som behövs i samband
med anmälningsskyldigheten i 21,
22, 27, 38 §§ samt i tillsynsärenden
enligt fo

Miljöbalken 1998:808

9 kap 3 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Miljöbalken 1998:808

26 kap 9, 13,
19, 21, 22 §§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

47.5 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna
uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress
47.6 Besluta att meddela föreläggande
eller förbud vid vite om högst
50.000 kr i varje enskilt ärende eller löpande vite om högst 10.000
kr/överträdelse eller 20.000
kr/månad som föreläggandet inte
åtlytts etc.
47.7 Besluta att sända föreläggande eller
förbud, som meddelats mot någon i
egenskap av ägare till fastighet m.m.
till inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret
47.8 Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön
ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Miljöbalken 1998:808

26 kap

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Enhetschef för
miljökontoret

2017-10-31

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

13 §

Miljöbalken 1998:808

26 kap
14 §

Miljöbalken 1998:808

26 kap
15 §

Miljöbalken 1998:808

26 kap
19 §
3:e st

Anmärkning

Vitesförelägganden
som beslutats på delegation ska särskilt
redovisas för styrelsen så att grund till
besluten framgår

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

47.9 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen.
47.10 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad
för bostäder eller allmänt ändamål
att utföra sådana undersökningar
av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen
47.11 Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess
verkningar i stället ska utföras av
någon annan och att utse någon att
göra en sådan undersökning, om
kostnaden för undersökningen
inte överstiger 10.000 kr
47.12 Besluta att förena beslut om
undersökning med förbud att
överlåta berörd fastighet eller
egendom till dess undersökningen
är slutförd

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Miljöbalken 1998:808

26 kap
21 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Miljöbalken 1998:808

26 kap
22 §
1:a st

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Miljöbalken 1998:808

26 kap
22 §
1:a st

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Miljöbalken 1998:808

26 kap
22 §
3:e st

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

47.13 Besluta att meddela förbud vid
vite att rubba eller skada mätapparat eller liknande utrustning
som behöver sättas ut vid undersökningar
47.14 Beslut om miljösanktionsavgift
upp till 10.000 kr
47.15 Besluta i tillsynsärende gällande
tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Miljöbalken 1998:808

28 kap
1 och 5 §§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Miljöbalken 1998:808

30 kap

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2015-01-13

Miljöbalken 1998:808

2 kap 2-9 §§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

26 kap

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

48. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag
Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Miljöbalken 1998:808

6 kap
4§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2016-12-13

Miljöbalken 1998:808

6 kap 5 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2016-12-13

Miljöbalken 1998:808

6 kap 8 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivning

8§

Anmärkning

YTTRANDEN

48.1 Avge yttrande till verksamhetsutövare i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan
48.2 Avge yttrande till Länsstyrelsen
med anledning av utökat samråd
med miljökonsekvensbedömning
48.3 Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans med ansökan i
ett mål eller ärende

Anm. denna punkt
avser yttranden som
i förekommande fall
bara avges över
MKB:n

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

49. Naturvård
Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

7 kap
7, 9,10 §§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

9§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

7 kap
22 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

7 kap §
18b

Enhetschef Planoch byggenheten

2021-12-14

TILLSTÅND OCH DISPENSER

49.1 Besluta i ärende om dispens från
föreskrifter som kommunen meddelat för naturreservat, kulturreservat och naturminne
FOM

49.2 Besluta i ärende om dispens från
föreskrifter som kommunen meddelat för djur- och växtskyddsområde
49.3 Besluta i ärende om dispens från
föreskrifter som kommunen meddelat för vattenskyddsområde
Miljöbalk (1998:808)

49.4 Besluta i ärende om dispens från
strandskyddsbestämmelserna

Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Miljöbalken 1998:808

7 kap

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Miljöbalken 1998:808

8 kap

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

FOM

23 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

FNP

5§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

7 kap 11 § Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

TILLSYN

49.5 Besluta i tillsynsärende för områden som kommunen skyddat enligt 7 kap MB
49.6 Besluta i tillsynsärende angående
åsidosättande av föreskrifter enligt 8 kap MB
YTTRANDEN

49.7 Avge yttrande till länsstyrelsen i
ärende angående dispens från
andra föreskrifter om områdesskydd

49.8 Avge yttrande till skogsvårdsstyrelsen i ärende om dispens från föreskrifter om biotopskydd
49.9 Avge yttrande till Skogsstyrelsen i
ärende om bildande av biotopskydd

Miljöbalken 1998:808

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

50. Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

13 § 1:a
och 2:a st

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

13 § 1:a
och 2:a st

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

TILLSTÅND OCH DISPENSER

50.1 Besluta i ärende om tillstånd att
inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett
50.2 Besluta i ärende om tillstånd att
ansluta vattentoalett till befintlig
avloppsanordning

Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
… Att anlägga eller driva fabriker eller andra inrätt- hälsoskydd
ningar eller bedriva annan miljöfarlig verksamhet,

50.3 Besluta i ärende om anmälan för:

… Att bedriva sådan verksamhet som avses
i 1 om inrättningen eller verksamheten
ändras och ändringen är av betydelse
från störningssynpunkt eller,
… Besluta om villkor av mindre betydelse
som miljödomstol eller länsstyrelse i beslut
om tillstånd till miljöfarlig verksamhet
överlåtit åt tillsynsmyndigheten att fastställa

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

Regelverk

Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
… verksamhet där allmänheten yrkesmässigt er- hälsoskydd
bjuds hygienisk behandling som innebär
riks för blodsmitta genom användning av
skalpeller eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,
eller

50.4 Godkännande av lokaler för:

Rev. 2021-12-14

Lagrum

Delegat

Antagen

38 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Miljö- och hälsoskyddsinspektör,

2015-01-13

… bassäng som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor,
eller
… förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter
YTTRANDEN

50.5 Avge yttranden till polismyndigheten angående hotell- och pensionatsverksamhet

Räddningschef,
Verksamhetschef
för samhällsbyggnad

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

Regelverk

Rev. 2021-12-14

Lagrum

Delegat

Antagen

Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

17 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

39-40 §§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

TILLSTÅND OCH DISPENSER ENLIGT LOKALA FÖRESKRIFTER

50.6 Besluta i ärende om tillstånd att
inrätta värmepumpsanläggning
för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten
50.7 Besluta i ärende om tillstånd att
inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser hålla:

… nötkreatur, häst, get, får eller svin, Lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och
… pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, miljön (20 FS 2001:25)

2§

… orm

50.8 Besluta i ärende om tillstånd eller
dispens att:

Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Lokala föreskrifter för att
… sprida visst gödsel, slam eller annan orenlighet skydda människors hälsa och
inom område med detaljplan eller intill så- miljön (20 FS 2001:25)
dant område eller inom annat tätbebyggt
område

40-42 §§

4§

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

34 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

TILLSYNSÄRENDEN

50.9 Besluta i tillsynsärende om åtgärder för bekämpning av ohyra och
andra skadedjur
50.10 Besluta i andra tillsynsärenden angående hälsoskyddet (miljöbalken
och föreskrifter meddelade med
stöd av miljöbalken)
50.11 Besluta i tillsynsärenden angående avloppsanordningar dimensionerade för högst 200 personekvivalenter
50.12 Besluta i tillsynsärenden angående värmepumpar
50.13 Besluta i tillsynsärenden angående:

Miljöbalken (1998:808)

2 kap,
9 kap 7 §

Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Miljöbalken (1998:808)

Förordningen (1998:899) om
… miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsför- miljöfarlig verksamhet och
ordningen, hälsoskydd
… miljöfarlig verksamhet i övrigt. Miljöprövningsförordningen
(2013:251)

17-19 §§

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

50.14 Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge miljörapport
50.15 Meddela föreskrifter om begränsningar av eller villkor för utövande av gatumusik på viss offentlig plats om det behövs för att
hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Miljöbalken 1998:808

26 kap
20 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

40 §
3:e st

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

50.16 Klassning av verksamheter

Miljöprövningsförordningen
(2013:251)

YTTRANDE MM
Förordningen (1998:899) om

50.17 Avge yttrade till miljödomstol eller miljöfarlig verksamhet och
länsstyrelse i den s.k. komplettehälsoskydd
ringsremissen vid prövning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet

5, 6 §

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Förordningen (1998:899) om

5 § 2:a st., Miljö- och hälso21,22,26
skyddsinspektör
§§

2011-01-11

SFS 1988:372

§4

2012-06-11

50.18 Avge yttrande till länsstyrelsen i
miljöfarlig verksamhet och
anmälningsärende angående
hälsoskydd
mindre ändring av tillståndspliktig
miljöfarlig verksamhet
50.19 Avge yttrande till länsstyrelsen i
ärenden om bidrag för radonsanering i egnahem

Rev. 2021-12-14

Delegat

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Antagen

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

51. Förorenade områden
Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

28 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

10 kap
12 §

Enhetschef för
miljökontoret

2017-10-31

TILLSYNSÄRENDEN

51.1

Besluta i tillsynsärende angående
vidtagande av åtgärder inom förorenade områden som avses i 10
kap miljöbalken

51.2 Beslut i tillsynsärende angående
vidtagande av åtgärder inom miljöriskområde

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

52. Täkter, jordbruksmark m.m.
Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

DISPENSER
SJVFS 2004:62

52.1 Medge dispens från spridningsföreskrifterna
YTTRANDE

52.2 Avge yttrande till Länsstyrelsen i
ärende om dispens för djurhållning och gödselhantering
52.3 Avge yttrande till Länsstyrelsen eller Skogsvårdsstyrelsen i ärende
angående anmälan för samråd för
verksamhet/åtgärd som väsentligt
kan komma att ändra eller skada
naturmiljön

Förordning (1998:915) om
miljöhänsyn

9§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Miljöbalken (1998:808)

12 kap 6 § Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Förordningen (1998:904) om
anmälan för samråd

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

53. Kemiska produkter och biotekniska organismer
Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel

40-41 §§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

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

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

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

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

EU-förordning nr 517/2014
om flourerade växthusgaser

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

TILLSTÅND OCH DISPENSER

53.1 Besluta i ärende om tillstånd till
spridning av kemiska bekämpningsmedel

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

6 kap 1 §

TILLSYNSÄRENDEN

53.2 Besluta i tillsynsärende om spridning av kemiska bekämpningsmedel
53.3 Besluta i tillsynsärende om skydd
mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor, (ex
oljecisterner)

53.4 Besluta i tillsynsärende om anläggningar om vissa flourerade växtFörordning (2016:1128) om
husgaser
flourerade växthusgaser

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

53.5 Besluta i tillsynsärenden angående kemiska produkter och biotekniska organismer i övrigt

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Miljöbalken 1998:808

14 kap

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

YTTRANDEN

53.6 Avge yttranden till Kemikalieinspektionen i tillståndsärenden och
övriga ärenden där yttrande begärs avseende kemiska produkter
eller biotekniska organismer

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

54. Avfall och producentansvar
Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Miljöbalken 1998:808

15 kap

2020-02-11

SFS 2011:927 Avfallsförordningen

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

74 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2012-06-11

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

TILLSTÅND OCH DISPENSER

54.1 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall

54.2 Besluta i ärende om tillstånd, undantag, dispens samt besluta om
anvisad plats för hämtning av avfall enligt renhållningsordningen

Föreskrifter om hantering av
hushållsavfall KS 2014/571
Miljöbalken 1998:808

15 kap

SFS 2011:927 Avfallsordningen

74 §

Föreskrifter om hantering av
hushållsavfall KS 2014/571

TILLSYNSÄRENDEN

54.3 Besluta i tillsynsärende om kompostering, nedgrävning eller annat
återvinnande eller bortskaffande
av hushållsavfall på fastighet
54.4 Besluta i tillsynsärende angående:
Hushållsavfall i övrigt, Industriavfall, Producentansvar, Hantering
av avfall i övrigt

SFS 2011:927

45 §

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

54.5 Begära uppgifter av den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov
till eller omhändertar annat avfall
än hushållsavfall
54.6 Förelägga den som är ansvarig för
nedskräpning att iordningställa
platsen samt vidta erforderliga förebyggande åtgärder

Regelverk

Rev. 2021-12-14

Lagrum

SFS 2011:927

Delegat

Antagen

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Miljöbalken

15 kap
26 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

SFS 2011:927

40 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2012-06-11

YTTRANDEN

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

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

55. Avgifter för prövning och tillsyn
Nr, Ärendetyp

55.1 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt kommunens
taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

56. Sanktioner m.m
Nr, Ärendetyp

56.1 Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till
fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt transportmedel
och att där utföra undersökningar
och andra åtgärder
56.2 Förelägga bidragsskyldig till miljöskadeförsäkring eller saneringsförsäkring att fullgöra sin skyldighet att bidra till försäkringarna

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

28 kap
1, 6, 8 §§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör i
samråd med verksamhetschef för
samhällsbyggnad,

2013-04-10

Räddningschef
33 kap
4§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

57. Lokal ordningsstadga
Nr, Ärendetyp

Regelverk

57.1 Avge yttrande till polismyndighet
beträffande:
Affischering o dyl.
Propaganda och reklam
Tillfällig försäljning
Störande nattarbete
Offentliga tillställningar

Lagrum

Delegat

Antagen

Miljö- och hälsoskyddsinspektör,
Verksamhetschef
för samhällsbyggnad

2015-01-13

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

58. Polishandräckning och handräckning från kronofogdemyndigheten
Nr, Ärendetyp

58.1 Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av
tillsyn eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan
begäran föreligger

Regelverk

Lagrum

Miljöbalken

28 kap 8 § Miljöchef

Livsmedelslagen

27 §

Alkohollagen

9 kap 9 §

Lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter

Delegat

Alkoholhandläggare

Miljö- och hälso7 kap 19 § skyddsinspektör

Antagen
2020-02-11

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

59. Skogsvårdslagen (1979:429)
Nr, Ärendetyp

59.1 Avge yttrande till Skogsstyrelsen
och berörda markägare i avverkningsärenden
59.2 Avge yttrande till Skogstyrelsen i
markavvattningsfrågor
59.3 Avge yttrande till Skogsstyrelsen i
gödslingsfrågor

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Skogsvårdslagen (1979:429)

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Skogsvårdslagen (1979:429)

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Skogsvårdslagen (1979:429)

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

60. Skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Nr, Ärendetyp

60.1 Samverka med Skogsvårdsstyrelsen i frågor rörande naturvårdshänsyn

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Skogsvårdsförordningen
(1993:1096)

§ 30

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

61. Livsmedelsområdet m.m.
Nr, Ärendetyp

61.1 Beslut att meddela förelägganden
och förbud utan vite som behövs
för efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen om animaliska bi-produkter och de föreskrifter som
meddelats med stöd av lagarna, de
EU och EG -bestämmelser som
kompletteras av lagen samt de beslut som meddelats med stöd EU
och EG-bestämmelserna
61.2 Beslut att förena föreläggande och
förbud med (fast) vite upp till
50 000 kr för respektive adressat i
varje enskilt ärende
61.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om
högst 50 000 kr per överträdelse
eller om 20 000 kr per månad som
föreläggandet eller förbudet inte
åtlyds
61.4 Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning.

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Livsmedelslagen (2006:804)

22 § LL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Livsmedelslagen (2006:804)

23 § LL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör i
samråd med miljöchef

2020-02-11

Livsmedelslagen (2006:804)

23 § LL

2020-02-11

Viteslagen (1985:206)

4 § VL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör i
samråd med miljöchef

Livsmedelsförordning
(2006:813)

23 § LF

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Viteslagen (1985:206)

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

61.5 Besluta att ta hand om en vara
samt – om förutsättningar för det
föreligger – att låta förstöra varan
på ägarens bekostnad, om varans
värde kan antas understiga 50 000
kronor

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Livsmedelslagen (2006:804)

24 §
första och
andra
styckena
LL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Livsmedelsförordning
(2006:813)

34 § LF

Livsmedelslagen (2006:804)

24 §
tredje
stycket LL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

61.6 Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något annat, på ägarens bekostnad låta förstöra vara
Livsmedelsförordning
eller varor som omfattas av ett för(2006:813)
bud enligt föreskrifter meddelade
med stöd av 6 § 6 LL
61.7 Besluta att förordna att ett beslut
ska gälla omedelbart även om det
överklagas
61.8 Besluta om rättelse på egen bekostnad om någon inte fullgör sina
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU eller EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut

Rev. 2021-12-14

Livsmedelslagen (2006:804)

Livsmedelslagen (2006:804)

34 § LF

33 § LL

26 § LL

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

Regelverk

Rev. 2021-12-14

Lagrum

Delegat

Antagen

(EU)
2017/625
Art 138 2
c

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

(EU)
2017/625
Art 138 2
d

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

(EU)
2017/625
Art 138 2
e

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

(EU)
2017/625
Art 138 2
g

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

som har meddelats med stöd av EU
eller EG-bestämmelserna.
61.9 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att
korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna.
61.10 Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor släpps ut på marknaden, förflyttas, förs in i unionen
eller exporteras samt förbjuda att
de återsänds till den avsändande
medlemsstaten eller beordra att
de återsänds till den avsändande
medlemsstaten
61.11 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens.
61.12 Besluta att varor dras tillbaka,
återkallas, bortskaffas och destrueras, och i tillämpliga fall tilllåta att varorna används för andra
ändamål än de som de ursprungligen var avsedda för.

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

Regelverk

61.13 Besluta att hela eller delar av den
berörda aktörens företag, eller
dess anläggningar, installationer
eller andra lokaler, isoleras eller
stängs under en lämplig tidsperiod.
61.14 Besluta att beordra att hela eller
delar av den berörda aktörens
verksamhet och, i förekommande
fall, de webbplatser som aktören
driver eller använder, läggs ner
under en lämplig tidsperiod,
61.15 Besluta om sanktionsavgift inom
nämndens kontrollområde
61.16 Besluta om skyldighet för den som
är sysselsatt med livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning om det behövs av livsmedelshygieniska skäl.

Livsmedelsförordning
(2006:813)

Rev. 2021-12-14

Lagrum

Delegat

Antagen

(EU)
2017/625
Art 138 2
h

Miljö- och hälsoskyddsinspektör i
samråd med enhetschef för miljökontoret

2020-02-11

(EU)
2017/625
Art 138 2
i

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

30 c LL
Miljö- och hälsooch 39 a – skyddsinspektör
39 i LF

2020-02-11

8 § LF

2020-02-11

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

61.17 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag
samt om årlig kontrollavgift

61.18 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften
61.19 Beslut om avgift för offentlig kontroll som utförs efter klagomål och
som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen.
61.20 Beslut om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var
planerad och blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad
påvisats.
61.21 Beslut att minska beloppet för avgiften under de förutsättningar
som anges i artikel 79.3 i (EU)
2017/625

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

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

3-6 §§
FAOKL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Förordningen (2006:1166)
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter

10 §
FAOKL
Kommunens taxa

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Förordningen (2006:1166)
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter

11 §
FAOKL
Kommunens taxa

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Förordningen (2006:1166)
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter

11 a §
FAOKL
Kommunens taxa

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Förordningen (2006:1166)
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter

12 a 1 st
FAOKL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Kommunens taxa

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

61.22 Besluta om att avgift i ett enskilt
fall inte ska tas ut om beloppet är
så lågt att ett uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för uttaget och de totala förväntade inkomsterna från avgiften.
61.23 Beslut om avgift för registrering.

61.24 Besluta om avgift för importkontroll

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Förordningen (2006:1166)
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter

12 a 2 st
FAOKL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör i
samråd med Miljöchef

2020-02-11

Förordningen (2006:1166)
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter

3-6 §§
FAOKL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Förordning 2006:812

12 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Lagen (2006:805) om foder

23 § LFAB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

61.25 Beslut att meddela förelägganden
och animaliska biprodukter
och förbud utan vite som behövs
(LFAB)
för efterlevnaden av lagen, de föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen, de EU och EG -bestämmelser som kompletteras av lagen
samt de beslut som meddelats med
stöd EU och EG bestämmelserna

Kommunens taxa

12 § FFAB

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

61.26 Beslut att förena föreläggande och
förbud med (fast) vite upp till
50 000 kr för respektive adressat i
varje enskilt ärende
61.27 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om
högst 50 000 kr per överträdelse eller med 20 000 kr per
månad som föreläggandet eller
förbudet inte åtlyds
61.28 Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av
kontrollen eller verkställighet av
beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger
61.29 Besluta om sanktionsavgift ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig
utan att någon anmälan om registrering har gjorts, eller brister
när det gäller att uppfylla krav på
journalföring eller annan dokumentation

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

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

24 § LFAB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

25 § LFAB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

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

27 § LFAB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

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

30 a -30 e
LFAB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

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

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

Regelverk

Rev. 2021-12-14

Lagrum

Delegat

Antagen

33 § LFAB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör i
samråd med enhetschef för miljökontoret

2020-02-11

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

3-6 §§
FAOKF

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

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

11 §
FAOKF

Miljö- och hälsoskyddsinspektör i
samråd med miljöchef

2020-02-11

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

12 § 1 st
FAOKF

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

61.30 Besluta att förordna att ett beslut
ska gälla omedelbart även om det
överklagas
61.31 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare
och företagare som befattar sig
med animaliska biprodukter samt
beslut om årlig kontrollavgift

61.32 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften

61.33 Besluta om avgift för kostnader för
offentlig kontroll som utförts efter
klagomål och som är nödvändig
för att undersöka den påstådda
bristen.

Kommunens taxa

Kommunens taxa

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

61.34 Beslut om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var
planerad och som blivit nödvändig
efter det att bristande efterlevnad
påvisats.

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

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

1 Art 79 2
c och art
(EU)
2017/625
art 79.2 c
12 § 2 st
FAOKF

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

Förordning (2006:1165) om 13 a §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör i
samråd med miljöchef

2020-02-11

Livsmedelsverkets föreskrif- 12 §
ter om dricksvatten (LIVSFS SLVFS
2017:2)
2001:30,
omtryck
LIVSFS
2017:2

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-02-11

61.35 Besluta, i enlighet med artikel 79.4 avgifter för offentlig kontroll FAOKF
(EU) 2017/625, att avgift inte ska
av foder och animaliska bitas ut i ett enskilt fall om beloppet produkter
är så lågt att ett uttag skulle vara
oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för uttaget och de totala
förväntade inkomsterna från avgiften.
61.36 Beslut om fastställande av program för faroanalys enligt 2 c §
samt undersökningsprogram och
dess parametrar, provtagningspunkter och frekvensen av normal
respektive utvidgad undersökning.

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

62. Begravningsförordningen (1990:1147)
Nr, Ärendetyp

62.1 Avge yttrande till länsstyrelsen
med anledning av ansökan om att
få strö ut aska efter avliden.

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Begravningsförordningen
(1990:1147)

§ 30

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-01-11

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

63. Strålskydd
Nr, Ärendetyp

Regelverk

Delegat

Antagen

31 § SSL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2015-01-13

32 § SSL
16 § SSF
8 och 13 §§ SMFS 2008:36

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2015-01-13

34 § SSL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2015-01-13

16 a § SSF, kommunens taxa

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2015-01-13

63.1 Besluta att begära upplysningar el- 16 §§ SSF
ler handlingar som behövs för sådan tillsyn enligt strålskyddslagen
som nämnden ansvarar för
63.2 Besluta i ärende om solarier inom
nämndens ansvarsområde
- Med anledning av anmälan av
verksamhet i vilken solarium upplåts till allmänheten
- I övrigt
63.3 Besluta att förena föreläggande
och förbud enligt strålskyddslagen
med vite om högst 10 000 kronor
63.4 Besluta att ta ut avgift för tillsynärende enligt strålskyddslagstiftningen

Lagrum

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

64. Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Nr, Ärendetyp

64.1

Beslut att avskriva ett ärende från
vidare handläggning, exempelvis
obefogade klagomål

64.2

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

64.3

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

64.4

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

64.5

Beslut att begära att ett ombud
styrker sin behörighet genom en
skriftlig eller muntlig fullmakt
med det innehåll som framgår av
15 § första stycket FL

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-08-18

Förvaltningslag (2017:900)

20 § 2 st.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-08-18

Förvaltningslag (2017:900)

14 § 1 st.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-08-18

Förvaltningslag (2017:900)

14 § 1 st.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-08-18

Förvaltningslag (2017:900)

15 § 1 st.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-08-18

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

64.6

Beslut att förelägga part eller ombud att styrka ombudets behörighet genom en fullmakt med det innehåll som framgår av 15 § första
stycket FL

Förvaltningslag (2017:900)

15 § 2 st.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-08-18

64.7

Beslut att begära att en handling
bekräftas av avsändaren

Förvaltningslag (2017:900)

21 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-08-18

64.8

Beslut om att av den som driver
serveringsställe begära de upplysningar och handlingar som behövs
för tillsynen.

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen

5§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-08-18

64.9

Beslut om att begära tillträde till
sådana lokaler, områden och entréer som avses i 3 § för att utöva
tillsynen.

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen

5§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-08-18

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen

6§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2020-08-18

64.10 Beslut om att hos Polismyndigheten begära sådan hjälp som behövs för genomförande av åtgärder enligt lagens 5 §.

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

64.11 Beslut om föreläggande att vidta
smittskyddsåtgärder enligt lagens
3 § och anslutande föreskrifter
för att förhindra spridning av det
virus som orsakar covid-19.
Sådant föreläggande får förenas
med fast eller löpande vite om
maximalt 50 000 kronor.

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen

7-8 §§

Miljöchef

2020-08-18

Lagen (2020:526) om tillfäl-

7-8 §§

Miljöchef

2020-08-18

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen

7-8 §§

Miljöchef

2020-08-18

64.12 Beslut om förbud mot öppethålliga smittskyddsåtgärder på
lande av serveringsställe, för viss
serveringsställen
tidsperiod eller tills vidare. Sådant
förbud får förenas med fast eller
löpande vite om maximalt 50 000
kronor

64.13 Beslut om förbud mot öppethållande av serveringsställe, för viss
tidsperiod eller tills vidare. Sådant
förbud får förenas med fast eller
löpande vite om maximalt 50 000
kronor

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Lagen (2020:526) om tillfäl-

7-8 §§

Miljöchef

2020-08-18

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen

7-8 §§

Miljöchef

2020-08-18

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen

7 § 3 st.

Miljöchef

2020-08-18

Miljöchef

2020-08-18

Miljöchef

2020-08-18

64.14 Beslut om förbud mot öppethålliga smittskyddsåtgärder på
lande avseende viss del av serveserveringsställen
ringsställe, för viss tidsperiod eller tills vidare. Sådant förbud får
förenas med fast eller löpande vite
om maximalt 50 000 kronor
64.15 Beslut om förbud mot öppethållande av hela eller del av serveringsställe under vissa tider på
dygnet. Sådant förbud får förenas
med fast eller löpande vite om
maximalt 50 000 kronor
64.16 Beslut om förordnande att ett föreläggande ska börja gälla vid en
annan tidpunkt än den som anges
i 7 § tredje stycket

Rev. 2021-12-14

64.17 Återkallelse av ett föreläggande
som meddelats med stöd av delegering.
64.18 Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av
vite.

Lagen (1985:206) om viten

6§

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

Regelverk

Rev. 2021-12-14

Lagrum

Delegat

Antagen

Miljöchef

2020-08-18

36-39 §§

Miljöchef

2020-08-18

45 § 1 st.
andra
meningen

Miljöchef

2020-08-18

64.19 Överklagande av beslut eller dom
som innebär en ändring av delegatens beslut.
64.20 Beslut om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat enligt de
förutsättningar som anges i 36–39
§§ FL
64.21 Beslut att avvisa överklagande av
beslut som för sent inkommet enligt vad som anges i 45 § första
stycket andra meningen FL

Förvaltningslagen (2017:900)

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET
65. Plan- och bygglag (2010:900) m.m.
Nr, Ärendetyp

65.1 Beslut om att påbörja ett planarbete eller att skicka ut planer på
samråd
65.2 Miljöbedömning av om genomförande av planer, program eller
ändringar kan antas medföra en så
betydande miljöpåverkan att en
miljökonsekvensbeskrivning behöver göras.

65.3 Yttrande över remisser från lantmäterimyndighet angående fastighetsbildning, bygglov mm

Regelverk

Lagrum

Delegat
Utskottet Leva och
bo

Antagen
2011-01-11

Enhetschef för
plan- och byggenheten

2017-10-31

Bygglovshandläggare i samråd med
enhetschef för
plan- och byggenheten

2017-10-31

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Plan- och bygglagen
(2010:900)

5 kap

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

2,5 §§

Enhetschef för
plan- och byggenheten,

65.4 Beslut om planbesked i de fall stöd
för den avsedda åtgärden finns i
en aktuell eller aktualitetsförklarad översiktsplan

Anmärkning

Bygglovshandläggare
Plansamordnare
Plan- och bygglagen
(2010:900)

65.5 Beslut om överenskommelse med
sökanden att planbesked får lämnas senare än inom fyra månader

5 kap 4 §

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

Plan- och bygglagen
(2010:900)

65.6 Lämna yttrande över remisser
från tillsynsmyndighet gällande
ansökan om lov och anmälningar

9 kap 25 § Upphandlare

2017-06-07

Principiellt viktiga
frågor beslutas av
kommunstyrelsen.
Vilka frågor som är
principiellt viktiga avgörs av kommunstyrelsens ordförande.

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

65.7 Beslut om bygglov inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap
30-32 §§ PBL i följande ärenden:
Ny- och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus
Ny- eller tillbyggnad för handel, kontor,
hantverk eller industri samt verksamheter
utanför detaljplan med högst 500 m2 bruttoarea
Ny- eller tillbyggnad för handel, kontor,
hantverk eller industri inom detaljplan.
Mindre om- och tillbyggnader av flerbostadshus dock högst 500 m2
Ny- eller tillbyggnad eller annan ändring av
komplementbyggnad med en byggnadsarea
sammanlagt ej överstigande 120 m2 bruttoarea
Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation eller därmed jämförliga byggnader med en bruttoarea sammanlagt ej överstigande 20 m2

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Plan- och bygglagen
(2010:900)

9 kap 2 §
första
stycket 1
och 2

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

Regelverk

Rev. 2021-12-14

Lagrum

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

9 kap 2 §
första
stycket 3a

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

9 kap 2 §
första
stycket 3b

Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt
påverkar byggnadens yttre utseende

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

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

9 kap 8 §
första
stycket 2b

Ändring av gällande bygglov inom ramen för
tidigare medgiven bruttoarea eller medgiven avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser

9 kap 2 §
första
stycket 1
och 2

Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag
eller materialgårdar (p. 2) fasta cisterner

9 kap 8 §
första
stycket 1

Delegat

Antagen

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp
med en största volym av 1500 m3 (p. 4),
samt murar och plank (p7)

Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar

Regelverk

Rev. 2021-12-14

Lagrum
och 16
kap 7§
samt PBF
6 kap 12§§
9 kap 8 §
första
stycket 1
och 16
kap 7§
samt PBF
6 kap 34§§

Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap 34 § PBL, dock
ej rivning av byggnad som ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt har större värde eller rivning som
kräver beslut enligt annan författning

9 kap 10§

Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL

9 kap
11-13 §§
9 kap 14 §

Bygglov för åtgärder som inte kräver lov
Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 19 §
Bevilja ansökan om förhandsbesked gällande åtgärder för vilka delegaten kan bevilja bygglov

9 kap 19 §
9 kap 17 §

Delegat

Antagen

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

Regelverk

Rev. 2021-12-14

Lagrum

Beslut om att förlänga handläggningstiden
för ärende om lov eller förhandsbesked i
högst tio veckor utöver de ursprungliga tio
veckorna

9 kap 27 §

Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 33 § PBL i de
fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av
byggnad eller mark eller om åtgärden har
ringa påverkan på omgivningen

9 kap 33 §

Plan- och bygglagen
(2010:900)

9 KAP
33 §

Delegat

Antagen

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

Bygglovshandläggare,

65.8 Bygglov för tillfällig åtgärd i strid
mot detaljplan för byggarbetsbodar och liknande

Enhetschef för
plan- och byggenheten
Plansamordnare
Plan- och bygglagen
(2010:900)

65.9 Bygglov för åtgärd som innebär liten avvikelse mot gällande detaljplan under förutsättning att berörda grannar och sakägare ej
motsätter sig förslaget och att förslaget följer planens syfte

9 kap 30
a, 31 b §§

Byggnadsinspektör,
Bygglovshandläggare,
Enhetschef för
plan- och byggenheten
Plansamordnare

2021-12-14

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

65.10 Beslut att om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt 6
kap 5 § PBF är ofullständig, förelägga sökande att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att
anmälan kan komma att avvisa eller att avgöras i befintligt skick.
65.11 Beslut att om en ansökan gällande
lovpliktig åtgärd enligt 9 kap 2, 8,
10-14, 17, 19 §§ PBL är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid
äventyr att ansökan kan komma
att avvisas eller att avgöras i befintligt skick

Regelverk

Lagrum

Plan- och byggförordningen
(2011:338)

6 kap 10 § Byggnadsinspektör,

Delegat

Antagen
2021-12-14

Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare
Plan och bygglagen
(2010:900)

9 kap 22 § Byggnadsinspektör,

2021-12-14

Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare
Plan- och bygglagen
(2010:900)

65.12 Besluta om att avvisa en ansökan
som inte kompletterats efter föreläggande

Rev. 2021-12-14

9 kap 22 § Byggnadsinspektör,
Enhetschef för
Plan- och byggenheten
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

2021-12-14

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Plan- och bygglagen
(2010:900)

10 kap 4 § Byggnadsinspektör,

Antagen
2021-12-14

Enhetschef för
plan- och byggenheten,

65.13 Beslut om att byggnadsverk får tas
i bruk utan att slutbesked lämnats

Bygglovshandläggare
Plansamordnare
Plan- och bygglagen
(2010:900)

10 kap
13 §

65.14 Beslut att utse ny kontrollansvarig
om en kontrollansvarig har lämnat
sitt uppdrag

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

Plan- och bygglagen
(2010:900)

65.15 Beslut att ge startbesked om det
enligt 10 kap 14 § inte behövs något tekniskt samråd

10 kap
22 §
första
stycket 1

Byggnadsinspektör,
Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

2021-12-14

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

65.16 Beslut att förelägga byggherren att
ge in de ytterligare handlingar
som behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt
10 kap 14 § PBL inte behövs något
tekniskt samråd
65.17 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas
och att i startbeskedet
… fastställa den kontrollplan som ska
gälla med uppgift om vem eller vilka
som är sakkunniga eller kontrollansvariga
… bestämma de villkor som behövs
för att få påbörja åtgärden
… bestämma villkor och ungefärlig
tidpunkt för utstakning som behövs
… bestämma de handlingar som ska lämnas
inför beslut om slutbesked ge de upplysningar
om krav enligt annan lagstiftning som behövs

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Plan- och bygglagen
(2010:900)

10 kap
22 §
första
stycket 2

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

Plan- och bygglagen
(2010:900)

10 kap
23-24§§

Byggnadsinspektör,
Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

2021-12-14

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Plan- och bygglagen
(2010:900)

10 kap
Byggnadsinspektör,
27 §
och
Enhetschef för
11 kap 8 § plan- och byggenheten,

65.18 Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom
ramen för nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande föreskrift.

Delegat

Antagen

Anmärkning

2021-12-14

Föreläggande med
påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av
kommunstyrelsen

Bygglovshandläggare
Plan- och bygglagen
(2010:900)

10 kap 18
§

Plansamordnare
Byggnadsinspektör,

2021-12-14

Enhetschef för
plan- och byggenheten,

65.19 Beslut att det för rivningsåtgärder
inte behövs någon kontrollplan

Bygglovshandläggare
Plan- och bygglagen
(2010:900)

65.20 Beslut om kompletterande villkor
för bygg- eller rivningsåtgärderna
eller för kontrollen

10 kap 29
§

Plansamordnare
Byggnadsinspektör,
Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

2021-12-14

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Plan- och bygglagen
(2010:900)

10 kap
34-37 §§

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

65.21 Beslut om slutbesked respektive
om interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna i 10 kap 34-37
§§ PBL

Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

Plan- och bygglagen
(2010:900)

65.22 Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 11 kap 7 §
PBL

11 kap 7 § Byggnadsinspektör,

2021-12-14

Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

Plan- och bygglagen
(2010:900)

65.23 Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för
tillträde enligt 11 kap 8 § PBL

11 kap 9 § Byggnadsinspektör,
Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

2021-12-14

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Plan- och bygglagen
(2010:900)

11 kap 17
§

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

65.24 Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan
lov, om det är sannolikt att lov kan
ges för åtgärden och delegaten har
befogenhet att besluta i lovärendet

Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

65.25 Förelägga ägare av byggnadsverk
att inom viss tid ge synpunkter på
övervägt uppdrag åt sakkunnig att
utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som ska betala
kostnaderna för uppdraget

Plan- och bygglagen
(2010:900)

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

Plan- och bygglagen
(2010:900)

65.26 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även förbud som
förenas med vite

11 kap 18
§

11 kap
30-32 §§

Byggnadsinspektör,
Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

2021-12-14

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Plan- och bygglagen
(2010:900)

11 kap 33
§1

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

65.27 Beslut om förbud mot användning
av byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister, även förbud som förenas med vite

Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

Plan- och bygglagen
(2010:900)

11 kap 33
§2

65.28 Beslut om förbud mot användning
av byggnadsverk, om det inte finns
förutsättningar för att ge slutbesked

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

Plan- och bygglagen
(2010:900)

65.29 Besluta att utse annan funktionskontrollant eller kontrollansvarig
inom ramen för föreskrifterna i 11
kap 34 § PBL

11 kap 34
§

Byggnadsinspektör,
Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

2021-12-14

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Plan- och bygglagen
(2010:900)

11 kap 35
§

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

Bygglovshandläggare

65.30 Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i
10 kap 11 och 11 kap 35 §§ PBL
och, efter förslag av byggherren,
besluta om en ny kontrollansvarig

65.31 Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten
för tillträde enligt 11 kap 8 § eller
när någon har underlåtit att utföra
arbete eller vidta en åtgärd som
har förelagts honom eller henne
enligt 10 kap 19, 21 eller 22 §§
PBL

Enhetschef för
plan- och byggenheten,

Plansamordnare

Plan- och bygglagen
(2010:900)

11 kap 39
§

Byggnadsinspektör,
Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

2021-12-14

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Plan- och bygglagen
(2010:900)

12 kap 811 §§

Byggnadsinspektör

Antagen

Enhetschef för
plan- och byggenheten
Plansamordnare

65.32 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i egenskap av ägare till fastighet m.m. till inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret

Plan- och bygglagen
(2010:900)

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

Plan- och bygglagen
(2010:900)

65.33 Göra anmälan till inskrivningsmyndigheten om återkallande av
ett föreläggande eller ett förbud
som har antecknats enligt 40-41 §§
för borttagande av anteckning

11 kap
40-41 §§

11 kap
42-45 §§

Byggnadsinspektör,
Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

2021-12-14

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

65.34 Besluta om avgifter i enskilda
ärenden/fall med avsteg från kommunens plan- och bygglovtaxa

Regelverk
Kommunens plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglagen
(2010:900)

65.35 Beslut om att inte ingripa

Rev. 2021-12-14

Lagrum

Delegat

Antagen

Bygglovshandläggare

2015-01-13

11 kap 5 § Plan- och byggchef/byggnadsinspektör

2021-12-14

Plansamordnare

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

66. Plan- och byggförordningen m.m.
Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Plan- och byggförordningen
(2011:338)

8 kap 6 §
och
5 kap 9 §

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

66.1 Beslut av om särskild besiktning
av hissar och andra motordrivna
anordningar

Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

66.2 Beslut om längre besiktningsintervall

Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om hissar och
vissa andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12 H12)

2021-12-14

Enhetschef för
plan- och byggenheten,
3 kap 17 § Bygglovshandläggare

66.3 Beslut om anstånd med besiktning

66.4 Besluta om föreläggande (utan
vite) mot ägare till byggnader som
inte fullgör sina skyldigheter
ifråga om funktionskontroll av
ventilationssystem fullgör sina
skyldigheter

3 kap 16 § Byggnadsinspektör,

Plansamordnare
Plan- och byggförordningen
(2011:338) (samt 11 kap 1920 §§ PBL)

5 kap
1-7 §§

Byggnadsinspektör,
Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

2021-12-14

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

66.5 Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom ramen för
föreskrifterna i 4 § (om det finns
särskilda skäl)

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter (BFS 2011:16 OVK 1)

4§

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

Plan- och byggförordningen
(2011:338)

6 kap 10 § Byggnadsinspektör,

2021-12-14

Enhetschef för
plan- och byggenheten

66.6 Besluta om att avvisa en anmälan
som inte kompletterats efter föreläggande

Bygglovshandläggare
Plansamordnare

66.7 Ansökan om utdömande av vite efter det att nämnden utfärdat ett vitesföreläggande i ärendet

Lag (1985:206) om vite

§6

Enhetschef för
plan- och byggenheten

2017-10-31

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

67. Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd), BFS 2011:6
Nr, Ärendetyp

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

Regelverk
Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd)
(BFS 2011:6 BBR 18)

Lagrum

Delegat

Antagen

1:21

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

68. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) (BFS 2011:10 EKS 8)
Nr, Ärendetyp

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

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om tillämpning
av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) (BFS
2011:10 EKS 8)

3§

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

69. Fastighetsbildningslagen (1970:988)
Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Fastighetsbildningslagen
(1970:988)

4 kap 2525a §§

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

69.1 Rätt att vid samråd begära att
ärendet hänskjuts till byggnadsnämnden för prövning.

Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

69.2 Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och
vatten ska kunna användas på ett
ändamålsenligt sätt
69.3 Besluta att ansöka om fastighetsbestämning

69.4 Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning

Fastighetsbildningslagen
(1970:988)

5 kap 3 §
tredje
stycket

Enhetschef för
plan- och byggenheten

2017-10-31

Fastighetsbildningslagen
(1970:988)

14 kap 1 a
§ första
stycket 37

Enhetschef för
plan- och byggenheten

2017-10-31

Fastighetsbildningslagen
(1970:988)

15 kap 11
§

Enhetschef för
plan- och byggenheten

2017-10-31

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

69.5 Företräda kommunstyrelsen vid
samråd i ärenden enligt 25 §

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Fastighetsbildningslag
(1970:988)

4 kap 25 § Byggnadsinspektör,
Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

Antagen
2021-12-14

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

70. Anläggningslagen (1973:1149)
Nr, Ärendetyp

70.1 Företräda kommunstyrelsen vid
samråd med lantmäterimyndigheten

70.2 Rätt att påkalla förrättning
70.3 Godkännande av beslut eller åtgärd

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Anläggningslagen
(1973:1149)

21 §

Enhetschef för
plan- och byggenheten

2017-10-31

Anläggningslagen
(1973:1149)

18 §

Förvaltningsområdeschef Samhällsbyggnad

2016-12-13

Anläggningslagen
(1973:1149)

30 §

Enhetschef för
plan- och byggenheten

2017-10-31

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

71. Ledningsrättslagen (1973:1144)
Nr, Ärendetyp

71.1 Företräda kommunstyrelsen vid
samråd med lantmäterimyndigheten
71.2 Godkännande av beslut eller åtgärd
71.3 Rätt att påkalla förrättning

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Ledningsrättslagen
(1973:1144)

19 §

Verksamhetschef
för samhällsbyggnad

2016-12-13

Ledningsrättslagen
(1973:1144)

28 §

Verksamhetschef
för samhällsbyggnad

2016-12-13

Ledningsrättslagen
(1973:1144)

15 §

Verksamhetschef
för samhällsbyggnad

2016-12-13

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

72. Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och förordning
(1998:929) om gaturenhållning och skyltning
Nr, Ärendetyp

72.1 Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten avvisas från
ett visst område som är av betydelse för friluftslivet
72.2 Tillstånd att varaktigt sätta upp
tavla, skylt, inskrift eller därmed
jämförlig anordning för reklam,
propaganda eller liknande ändamål utomhus utan tillstånd (förutsätter delegation av beslutanderätten från länsstyrelsen)…

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Lag (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

5§

Enhetschef för
plan- och byggenheten

2017-10-31

Lag (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

6,7 §§

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

Enhetschef för
plan- och byggenheten

Förordning (1998:929) om
gaturenhållning och skyltning
… Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen

Bygglovshandläggare,

4§

Plansamordnare
Byggnadsinspektör,
Bygglovshandläggare,
Enhetschef för
plan- och byggenheten
Plansamordnare

2021-12-14

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

72.3 Medgivande att ha affisch eller annan tillfällig anordning utomhus
för reklam, propaganda eller liknande ändamål uppsatta mer än
fyra veckor (förutsätter delegation
av beslutanderätten från länsstyrelsen)…

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Lag (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

9§

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

Bygglovshandläggare,
Enhetschef för
plan- och byggenheten
Plansamordnare

Förordning (1998:929) om
gaturenhållning och skyltning

4§

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

Bygglovshandläggare,

… Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen

Enhetschef för
plan- och byggenheten
Plansamordnare
Lag (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

72.4 Besluta att ålägga fastighetsinnehavare att utföra åtgärder enligt 2
§ st 1

3§

Förvaltningschef
Samhällsbyggnad

2016-12-13

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Nr, Ärendetyp

72.5 Besluta om föreläggande och förbudenligt 12 §

Rev. 2021-12-14

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Lag (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

12 §

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

Bygglovshandläggare,
Enhetschef för
plan- och byggenheten
Plansamordnare

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

73. Lag (2014:227) om färdigställandeskydd
Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Lag (2014:227) om färdigstäl- 3 §
landeskydd

73.1 Pröva och besluta om behovet av
färdigställandeskydd

Delegat

Antagen

Byggnadsinspektör,

2021-12-14

Enhetschef för
plan- och byggenheten,
Bygglovshandläggare
Plansamordnare

Anmärkning

VANSBRO KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Rev. 2021-12-14

74. Lägenhetsregister, adressättning
Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

74.1

Lagen om lägenhetsregister
(2006:378)

10-11 §§

Bygglovshandläggare

2017-10-31

Beslut i ärende om fastställande
av belägenhetsadress och lägenhetsnummer i enlighet med lagen
om lägenhetsregister

Anmärkning

