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1 Delegeringsföreskrifter 

 

Enligt kommunallagen får nämnden anta sin egen delegeringsförteckning. 

Delegering får ske till utskott, en ledamot, ersättare eller till en anställd i kommunen, 

att på nämndens vägnar besluta i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. 

 

Som en förutsättning för utövande av delegerad beslutanderätt gäller fastställda mål, 

riktlinjer och ekonomiska ramar samt övriga beslut om verksamhetens inriktning, 

omfattning och kvalitet. 

 

Den som beslutar i ärende enligt delegeringsförteckningen ansvarar i förekommande 

fall för samverkan med de fackliga organisationerna. 
 

Delegeringens innebörd 

Genom delegering flyttas beslutanderätten över från nämnden till delegaten. 

Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation kan 

inte ändras av nämnden. Nämnden kan däremot när som helst återkalla delegeringen. 

 

Delegeringsbeslutet skall vara av ”rutinkaraktär”. Finner delegaten att ett ärende 

inom delegeringsuppdraget är av större vikt eller av principiell betydelse, kan ärendet 

hänskjutas till nämnden för avgörande. Följande ärenden får enligt 6 kapitlet 34 § 

kommunallagen inte delegeras: 

 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet 

 

• Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med 

anledning av att beslut i nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 

överklagats 

 

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt 

 

• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 

nämnden, och 

 

• Vissa ärenden som anges i särskild föreskrift 
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Ordförandes beslutsrätt 

Nämndens ordförande fattar beslut om ledamots/ersättares deltagande i konferenser, 

studiebesök och uppvaktningar. Nämndens ordförande kan också fatta beslut i 

ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas samt 

ansöka om utdömande av vite hos förvaltningsrätten. 
 

Ersättare för delegat 
 

Vid förfall för förvaltningschefen inträder den person som är utsedd till 

förvaltningschefens ersättare eller ställföreträdare. 

 

Vid förfall för övriga delegater inträder: 

1.) annan delegat om det finns flera angivna. Vem som tar över beslutanderätten ska 

framgå av ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystem. 

2.) Vikarie/ställföreträdare, vilket ska framgå av ärendet och registreras i ärende- 

/verksamhetssystemet. 

3.) Ordinarie delegatens/vikariens/ställföreträdarens chef, vilket ska framgå av 

ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet. 

 

I samtliga fall finns alltid möjlighet att återlämna delegationen till en som givit 

delegationen. 

 

Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet, utan större 

nackdel, kan vänta till dess att ordinarie delegat återkommit. 
 

Jäv 

Delegat får inte besluta i ärenden där delegaten är jävig. 
 

Anvisningar för anmälan av delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut skall vara skriftliga. Beslut med stöd av delegering skall anmälas 

till nämnden vid nästkommande sammanträde. Redovisningen skall vara skriftlig och 

ordnas på lämpligt sätt. 

 

Vidaredelegerade beslut anmäls senast påföljande månad till förvaltningschefen som 

i sin tur anmäler dem till nämnden. 

 

Förteckning över fattade delegeringsbeslut bör innehålla följande: 

 

• Beslutsfattare 

• Beslutsdatum 

• Beslutets innehåll i korthet (vem/vad det berör). 
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2 Förteckning över ärenden och 
ärendegrupper som är att anse som ren 
verkställighet 

 
Följande exempel är att betrakta som ren verkställighet och omfattas inte av 

delegeringsordningen. Dessa beslut fattas av förvaltningschefen. 

Verkställighet karaktäriseras av bl. a att 

• beslutsalternativen saknas pga. lagar, avtal eller andra bindande regler 

• formellt beslut finns i t ex budget eller andra måldokument 

• det rör sig om ”beslut” i samband med den dagliga löpande arbetsledningen 

• åtgärder som i huvudsak bara berör den interna verksamheten 

• att det inte kan överklagas 

2.1.1 Ekonomiska/administrativa/juridiska ärenden 

• Avrop från tecknade ram- eller inköpsavtal 

• Debitering enligt fastställd taxa 

• Indrivning av fordran och utfärdande av fullmakt i sådana ärenden 

• Bokföringsmässig avskrivning av fordran 

• Representation - om riktlinjer finns upprättade 

• Attestering och utbetalning av fakturor 

• Söka och bevaka stadsbidrag 

• Avskrivning av fordran upp till 10 000 kronor 

• Åtalsanmälan 

2.1.2 Personaladministrativa ärenden som företas av förvaltningschefen 

• Förhandlingar enligt lagen om medbestämmanderätt 

• Anställning inom anvisade medel och enligt gällande lönenormer 

• Tjänstledighet enligt lagar och avtal 

• Befattningsbeskrivningar 

• Beslut om disciplinpåföljd såsom varning, löneavdrag eller avstängning 

• Beslut av uppsägning av personliga skäl eller av arbetsbrist 

• Beslut om avskedande 

• Varsel och underrättelse avseende tidsbegränsade anställningar 

• Arbetsrutiner, arbetsmottagning/telefontider 

• Utbildning enligt fastställd plan 

• Anställdas studiebesök, kurser och konferenser 

• Mottagning och uppvaktning av sedvanlig karaktär 

2.1.3 Ekonomiärenden 

• Beslut om upphandling inom nämndens verksamhetsområde. 

Beslutanderätten innefattar även att godkänna tilldelning och underteckna 

avtalet samt säga upp avtalet. Maximalt belopp 400 000 kr. 

• Beslut att söka extern finansiering för projekt, även projekt med 

medfinansieringskrav, upp till 400 000 kr. 
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3 Delegeringens omfattning 

 
Nedanstående ärenden delegeras till de enheter eller funktioner som anges i 

kolumnen ”Delegeras till”. Till delgeringsförteckningen finns en lista där det anges 

med namn vilka personer som har rätt att fatta beslut inom respektive enhet. Listan 

över dessa delegater uppdateras regelbundet av enhetscheferna och utan särskilt 

beslut i nämnden. 
 

Nr Rubrik Delegerat 

till 

Med rätt 

att vidare- 

delegera 

Anmärkning 

1 Allmänna ärenden    

1.1 Företräda nämnden i samband med 

besiktningar, vid överklagningsärenden samt 

vid förhandlingar avseende tillståndsärenden 

enligt miljöbalken 

FC VC, EC, 

MHI, LI 

AH 

 

1.2 Överklagande av beslut eller dom som FC VC, FJ Efter 
 innebär en ändring av delegatens beslut   avstämning 
    med NMH 
    ordförande 
    eller vice 
    ordförande 

1.3 Besluta att avge yttrande till högre instans 

med anledning av överklagande av 

delegeringsbeslut 

FC VC, EC, FJ  

1.4 Besluta att lämna klagomål utan åtgärd FC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH 

 

1.5 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift 

i enskilt fall, maxbelopp om 10 000 SEK 

FC VC, EC  

1.6 Besluta i tillsynsärenden inom respektive 

tillsynsområde 

FC VC, EC, 

MHI, LI, 
AH 

 

1.7 Remittera ärende och avge yttrande med 

undantag för ärenden som är förbjudna att 
FC VC, EC 

MHI, LI, 

Efter 

avstämning 

 delegera enligt 6 kap. 34 § kommunallagen. 

Gäller lagstiftning som inte finns angiven på 

annan plats i denna förteckning. 

 AH med NMH 

ordförande 

eller vice 
    ordförande 

1.8 Avge yttrande till högre myndighet i 

tillsynsärenden 

FC VC, EC 

MHI, LI, 

AH 

 

1.9 Avge yttrande till Mark- och miljödomstol 

eller Länsstyrelse i den s.k. 

kompletteringsremissen samt vid den 

kompletta ansökan (vanliga remissen) vid 

FC VC, EC, FJ 

MHI, LI, 

AH 
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 prövning av ansökan om tillstånd till 

miljöfarlig verksamhet 

   

1.10 Beslut att avskriva ett ärende från vidare 

handläggning, exempelvis obefogade 

klagomål 

FC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH 

 

 Tryckfrihetsförordningen (1949:105)    

1.11 2 kap 14 §: Pröva begäran av enskild om att 

lämna ut allmän handling 

FC VC, EC, 

MHI, LI 

AH, ADM, 

REG 

 

 Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 

(2009:400) och dataskyddsförordningen, 

GDPR, EU 2016/679 

   

1.12 5 kap, 5§ OSL: Besluta om sekretess- 

markering av handlingar och uppgifter 

FC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH 

 

1.13 6 kap, 3-5 §§ OSL: Beslut om utlämnande 

av allmän handling med förbehåll eller att 

inte lämna ut en allmän handling 

FC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH, ADM 

 

1.14 10 kap. 1-5 §§, 10-14 §§ 16-19 §§, 23-28 §§ 

OSL: Besluta att i vissa fall lämna ut 

allmänna handlingar och uppgifter 

FC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH, ADM 

 

1.15 17 kap. 1 § och 30 kap. 20 § OSL: Beslut att 

inte lämna uppgifter ur allmän handling eller 

att uppställa villkor för uppgiftens 

utlämnande 

FC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH, ADM 

 

1.16 GDPR: Besluta om att helt eller delvis avslå 

framställan om begäran av utövande av den 

registrerades rättigheter 

FC VC, EC  

1.17 GDPR: Utredning och beslut om åtgärder i 

ärenden om personuppgiftsincident, vilket 

omfattar anmälan till Integritetsskydds- 

myndigheten (IMY) i förekommande fall, 

samt yttrande i ärende som med anledning 

av en anmälan inleds av IMY 

FC VC, EC, 

DSK, 

system- 

förvaltare 

eller mot- 

svarande 

funktion för 

digital tjänst 

 

2 Förvaltningslagen (2017:900), FL och 

kommunallagen (2017:725), KL 

   

2.1 14 § 1 st. FL: Beslut att begära att den som 

anlitar ombud ska medverka personligen vid 

handläggningen av ett ärende 

FC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH 

 

http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20090400.htm
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20090400.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20170900.htm


8  

 

2.2 14 § 2 st. FL: Besluta att ett ombud eller 

biträde som är olämpligt för sitt uppdrag inte 

längre får medverka i ärendet. 

FC VC, EC  

2.3 15 § 1 st. FL: 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 

FC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH, ADM, 

REG 

 

2.4 15 § 2 st. FL: Beslut att förelägga part eller 

ombud att styrka ombudets behörighet 

genom en fullmakt med det innehåll som 
framgår av 15 § första stycket FL 

FC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH 

 

2.5 20 § 2 st. FL: Beslut att avvisa en fram- 

ställning som är så ofullständig eller oklar 

att den inte kan tas upp till prövning 

FC VC, EC  

2.6 21 § FL: Beslut att begära att en handling 

bekräftas av avsändaren 

FC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH, ADM, 

REG 

 

2.7 36-39 §§ FL: Beslut om rättelse/ändring av 

beslut som delegaten fattat enligt de 

förutsättningar som anges i 36-39 §§ FL 

FC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH 

 

2.8 45-46 §§ FL: Rättidsprövning av 

förvaltningsbesvär samt avvisning av 

överklagan som inkommit för sent enligt vad 

som anges i 45 § 1 st. andra meningen FL 

FC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH, ADM 

 

2.9 6 kap. 36 § KL: Rätt att skriva under 

delgivningskvitto ställt till nämnden 

FC VC, EC, FJ  

2.10 6 kap. 39 § KL: Beslut i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan 

avvaktas. 

Nämndens 

ordförande 

och vid 

dennes 

frånvaro 

vice ordf. 

  

2.11 7 kap. 6 § KL: Beslut om vidaredelegering 

av beslutanderätten till annan anställd i 

kommunen, i den mån beslutanderätt enligt 

denna delegationsordning delegerats till 

förvaltningschef inom NMH verksamhets- 

område. 

FC   

3 Tobakslagen (1993:581)    

3.1 30 kap. 20 § OSL: Beslut att inte lämna en 

allmän handling eller att lämna ut en allmän 

handling med förbehåll 

FC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH 

 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19930581.htm
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3.2 12 c §: Besluta att godkänna anmälan samt 

egenkontrollprogram vid tobaksförsäljning 

FC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH 

 

3.3 19 a, 20 och 20 a §§: Besluta att meddela 

föreläggande och förbud som behövs i ett 

enskilt fall för att tobakslagen samt domar, 

föreskrifter och andra beslut som meddelats 

med stöd av tobakslagen skall efterlevas 

FC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH 

 

3.4 19 b §: Besluta om nedsättning av avgift 

eller avgiftsbefrielse till ett maxbelopp om 

10 000 kr, när särskilda skäl föreligger, 

exempelvis när en verksamhet upphör. 

FC VC, EC  

3.5 Beslut om avskrivning av tillsynsärende FC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH 

Efter 

avstämning 

med NMH 

ordförande 

eller vice 

ordförande 

3.6 21§: Besluta om att omhänderta, återlämna 

eller förstöra tobaksvara 

FC VC, EC, LI 

AH 

 

3.7 22 §: Besluta om att begära upplysningar, 

handlingar, varuprover och liknande som 

behövs för myndighetens tillsyn enligt 

denna lag 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

3.8 23 §: Besluta att begära hjälp biträde av 

polismyndigheten för att få tillträde till 

områden, lokaler och andra utrymmen som 

berörs av lagen eller av föreskrifter som har 

meddelats med stöd av lagen samt utföra 

undersökningar och ta prover 

EC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH 

 

3.9 23 a §: Underrätta andra myndigheter om 

förhållanden som är av betydelse för 

tillsynen enligt denna lag 

FC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH 

 

3.10 27-28 §§: Besluta att polisanmäla misstänkt 

brott enligt tobakslagen 

FC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH 

 

4. Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 

och påfyllningsbehållare (2017:425) 

   

4.1 20 och 23 §§: Besluta att godkänna anmälan 

samt egenkontrollprogram vid försäljning av 

elektroniska cigaretter och påfyllnings- 
behållare 

FC VC, EC, LI, 
AH 

 

4.2 26, 31 och 32 §§: Besluta att meddela 

föreläggande och förbud som behövs i ett 

enskilt fall för att lag om elektroniska 

FC VC, EC, LI, 

AH 
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 cigaretter och påfyllningsbehållare samt 

föreskrifter, domar och andra beslut som har 

meddelats med stöd av tobakslagen skall 

efterlevas 

   

4.3 30 §: Underrätta övriga berörda myndigheter FC VC, EC, LI, 

AH 

 

4.4 32 §: Besluta att meddela varning vid 

allvarliga eller upprepade överträdelser 

NMH   

4.5 35 §: Begära de upplysningar, handlingar, 

varuprover och liknande som behövs för 

myndighetens tillsyn enligt denna lag 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

4.6 37 och 38 §§: Besluta om att genomföra 

kontrollköp 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

4.7 39 §: Besluta att begära hjälp av polis- 

myndigheten för att få tillträde till områden, 

lokaler och andra utrymmen som berörs av 

lagen eller av föreskrifter som har meddelats 

med stöd av lagen och göra undersökningar 

och ta prover 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

5 Lag (2018:2088) om tobak och liknande 

produkter 

   

5.1 5 kap. 2 §: Beslut att bevilja/avslå ansökan 

om försäljningstillstånd för detalj- och 

partihandlare. 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

5.2 5 kap. 9 §: Beslut att bevilja försäljnings-

tillstånd efter ansökan från konkursbo 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

5.3 5 kap. 15 §: Godkänna anmälan om 

försäljning av elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

5.4 7 kap. 9 §: Besluta om att utfärda sanktioner 

a.) Föreläggande 

b.) Förbud 
c.) Vite 

a.) FC 

b.) NMH 

c.) NMH 

a.) 

VC, EC, LI, 

AH 

 

5.5 7 kap. 10 § p 1: Beslut att återkalla tillstånd 

om tillståndet ej längre utnyttjas 

FC VC, EC, 

AH 

 

5.6 7 kap. 10 § p 2-3: Beslut att återkalla 

tillstånd 

NMH   

5.7 7 kap. 11 §: Beslut att meddela tillstånds- 

havare varning 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

5.8 7 kap. 12 §: Beslut om att meddela varning, 

eller föreläggande till den som bedriver 

detaljhandel av e-cigaretter eller 

påfyllnadsbehållare 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

5.9 7 kap. 13 §: Beslut att meddela varning eller 

försäljningsförbud avseende e-cigaretter 

och påfyllnadsbehållare: 

a.) Varning 
b.) Tidsbegränsat försäljningsförbud 

NMH   
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 c.) Permanent försäljningsförbud    

5.10 7 kap. 15 §: Beslut att förena föreläggande 

eller förbud med vite 

NMH   

5.11 7 kap. 17 §: Begära handlingar, varuprover, 

upplysningar m.m. som behövs för tillsyn 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

5.12 7 kap. 18-19 §§: Begäran om biträde och 

handräckning av polismyndigheten för 

utövande av tillsyn 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

5.13 8 kap. 1-2 §§: Beslut att debitera avgift 

enligt taxa för tillsyn enligt tobakslagen. 

FC VC, EC, LI, 

AH 

Delegering 

till LI och 

AH gäller 

endast vid 

debitering 

5.14 9 kap. 1 §: Överklagande av domar från 

förvaltningsrätt och kammarrätt jämte 

ingivande av yttrande till överinstanser i 

ärenden som handläggs enligt tobakslagen 

Nämndens 

ordförande 

och vid 

dennes 

frånvaro 

vice ordf. 

  

6 Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotin-
produkter 

   

6.1 
 

Handläggning av anmälan om försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

6.2 24 §: Utöva kommunens tillsyn enligt lagen 
om tobaksfria nikotinprodukter 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

6.3 40 §: Besluta om avgift för tillsyn & kontroll 
avseende tobaksfria nikotinprodukter 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

6.4 35–36 §§: Hämta/lämna uppgifter till andra 
tillsynsmyndigheter  

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

6.5 32 §: Begäran om upplysning och varuprov 
vid tillsyn 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

6.6 33 §: Begäran om tillträde till områden, 
lokaler och andra utrymmen 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

6.7 Besluta om att inleda tillsynsärende om ett 
eventuellt administrativt ingripande 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

6.8 28 §: Beslut om föreläggande eller förbud 
avseende detaljhandel med tobaksfria 
nikotinprodukter 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

6.9 29 §: Beslut om att meddela tillståndshavare 
en varning 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

6.10 Beslut om att avskriva ärende om eventuellt 
administrativt ingripande 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

6.11 32–34 §§: Beslut om handräckning från 
Kronofogdemyndigheten eller Polis-
myndigheten 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

6.12 Beslut om polisanmälan om brott 
motsvarande bestämmelserna i lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

7 Alkohollagen (2010:1622)    

7.1 5 kap. 5 §: Besluta om godkännande av 

anmälan om försäljning av folköl 

FC VC, EC, LI, 

AH 
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7.2 8 kap 2 §: Besluta om tillfälligt serverings-

tillstånd till förening, företag eller annat 

slutet sällskap samt besluta om utökning av 

detta till kl. 03.00. 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

7.3 8 kap. 2 §: Besluta om att bevilja stadig-

varande serveringstillstånd till allmänheten. 

FC VC, EC, LI, 

AH 

När samtliga 

ingivna 

handlingar i 

ärendet är 

godkända och 

ärendet är 

beslutsklart 

7.4 8 kap. 2 §: Besluta om utvidgat stadig-

varande serveringstillstånd gällande 

sortiment av alkoholdrycker. 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

7.5 8 kap. 2 §: Besluta att avvisa ansökan, inleda 

utredning och avskriva ärende från vidare 

handläggning 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

7.6 8 kap. 2, 19 §§: Besluta om utökad 

serveringstid utöver normaltid 

NMH   

7.7 8 kap. 3 §: Besluta om godkännande av 

anmälan om kryddning av spritdryck under 

förutsättning att stadigvarande serverings-

tillstånd finns 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

7.8 8 kap. 4 §: Besluta om stadigvarande 

serveringstillstånd för cateringföretags 

servering till slutet sällskap 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

 

7.9 8 kap. 4 §: Besluta om godkännande av 

serveringslokal då cateringföretag anmält 

servering 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

7.10 8 kap. 6 §: Besluta om godkännande av 

anmälan om provsmakning på serverings-

stället under förutsättning att stadigvarande 

serveringstillstånd finns 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

7.11 8 kap. 6 §: Besluta om tillfälligt prov-

smakningstillstånd för partihandlare/ 
Utställare 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

7.12 8 kap. 7 §: Besluta om särskilt tillstånd att 

anordna provsmakning vid tillverknings-

stället 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

7.13 8 kap. 8 §: Besluta om godkännande av 

anmälan om servering av folköl 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

7.14 8 kap 12 §: Besluta att underlåta prövning 

genom kunskapsprov 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

7.15 8 kap. 12 §: Besluta om lämplighet av nya 

personer i bolaget med betydelsefullt 

inflytande (s.k. PBI- prövning) 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

7.16 8 kap. 2 och 14 §§: Besluta om utvidgat 

serveringstillstånd gällande yta 

FC VC, EC, LI, 

AH 
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7.17 8 kap. 2 och 14 §§: Besluta om att bevilja 

flera tillståndshavare att nyttja ett 

gemensamt serveringsutrymme 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

7.18 9 kap. 9 §: Besluta att begära biträde av 

polismyndighet 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

7.19 9 kap. 11 §: Besluta om godkännande av 

mindre ombyggnad av serveringsstället 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

7.20 9 kap. 12 §: Besluta om tillfälligt serverings- 

tillstånd för konkursförvaltare 

FC VC, EH, LI, 

AH 

 

7.21 9 kap. 17 §: Besluta om att meddela 

tillståndshavaren erinran 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

7.22 9 kap. 18 § p. 1: Besluta om återkallelse av 

stadigvarande serveringstillstånd som inte 

längre utnyttjas 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

7.23 9 kap. 18 §: Besluta om akut återkallelse av 

tillfälliga serveringstillstånd 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

7.24 9 kap. 17 och 19 §§: Besluta om att meddela 

varning till den som har serveringstillstånd 

samt säljer eller serverar folköl 

NMH   
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7.25 11 kap. 1-12 §§ Besluta att polisanmäla 

misstänkt brott enligt alkohollagen 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

8 Lag (2009:730) om handel med vissa 

receptfria läkemedel, 

   

8.1 20 §: Kontrollera efterlevnaden av denna lag 

och av de föreskrifter som har meddelats i 

anslutning till lagen 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

8.2 21 §: Begäran om erhållande av upplysning 

och handling som erfordras för kontroll samt 

begäran om tillträde till de områden, lokaler 

och utrymmen som används i samband med 

försäljning och hantering av läkemedel. 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

8.3 Rapportering till Läkemedelsverket om 

brister i efterlevnaden av regelverket 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

8.4 23 §: Besluta om att ta ut avgift av den som 

bedriver detaljhandel med läkemedel 

FC VC, EC, LI, 

AH 

 

9 Förordning om bekämpningsmedel 

(2014:425) 

   

9.1 2 kap. 39 §: Besluta om dispens från förbud 

att använda växtskyddsmedel 

FC VC, EC, 

MHI 

 

9.2 2 kap .40-42 §§: Besluta om tillstånd för 

yrkesmässig användning av växtskydds- 

medel 

FC VC, EC, 

MHI 

 

9.3 2 kap. 45 §: Medge undantag från 

informationsplikt 

FC VC, EC, 

MHI 

 

10 Naturvårdsverkets föreskrifter om 

spridning och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel, SNFS 2015:2 med 

ändring NFS 2016:5 

   

10.1 6 kap. 1 §: Besluta om tillstånd att yrkes- 

mässigt använda växtskyddsmedel utomhus 

inom de delar av ett vattenskyddsområde 

som betecknas som vattentäktzon, primär 

(inre) skyddszon och sekundär (yttre) 

skyddszon 

FC VC, EC, 

MHI 

 

11 Naturvårdsverkets föreskrifter om 

spridning av vissa biocidprodukter, 

SNFS 2015:3 

   

11.1 4 kap 4 §: Besluta om undantag från 

bestämmelserna i 1-3 §§ 

FC VC, EC, 

MHI 

 

11.2 5 kap 1 §: Begära dokumentation om 

spridning av biocidprodukter 

FC VC, EC, 

MHI 

 

http://notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20090730.htm
http://notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20090730.htm
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20140425.htm
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20140425.htm
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2015/nfs-2015-2k.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2015/nfs-2015-2k.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2015/nfs-2015-2k.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2016/nfs-2016-5.pdff
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2016/nfs-2016-5.pdff
https://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2015/nfs-2015-03.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2015/nfs-2015-03.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2015/nfs-2015-03.pdf
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12 EG-förordning 2017/625 om offentlig 

kontroll och annan offentlig verksamhet 

för att säkerställa tillämpningen av 

livsmedels- och foderlagstiftningen och av 

bestämmelse om djurs hälsa, djurskydd, 

växtskydd och växtskyddsmedel 

   

12.1 Art. 9: Utföra offentlig kontroll inom de 

områden som definieras i art. 1.2, 10, m fl. 

FC VC, EC, LI  

13 EG-förordning 882/2004 om offentlig 

kontroll för att säkerställa kontrollen av 

efterlevnaden av foder- och livsmedels- 

lagstiftningen samt bestämmelserna om 

djurhälsa och djurskydd. 
 

EU-kommissionens genomförande- 

förordning (EU) 2019/35 

   

13.1 Art. 18: Beslut om att omhänderta en 

sändning till dess kontrollmyndigheten 

erhållit resultat av offentlig kontroll vid 

misstanke om bristande efterlevnad m.m. 

FC VC, EC, LI  

13.2 Art. 19.1: Beslut om omhändertagande av 

livsmedel eller foder från tredjeländer som 

inte överensstämmer med bestämmelserna i 

foder- eller livsmedelslagstiftningen samt 

beslut om att: 

 

a) Förordna om att fodret/livsmedlet 

destrueras, blir föremål för särskild 

behandling i enlighet med art. 20 eller 

återsänds utanför gemenskapen i enlighet 

med art. 21 eller vidtagande av andra 

lämpliga åtgärder. 
 

b) Beträffande livsmedel eller foder som 

redan släppts ut på marknaden, förordna om 

att fodret/livsmedlet återkallas eller dras 

tillbaka från marknaden innan någon av de 

åtgärder som anges ovan vidtas 

FC VC, EC, LI  

13.3 Art. 19.2: Besluta att omhänderta sändning i 

avvaktan på destruktion eller vidta andra 

lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att 

skydda människor & djurs hälsa. Avseende 

livsmedel/foder av icke-animaliskt ursprung 

som är föremål för strängare kontroller i 

enlighet med art. 15.5, som ej kontrollerats 

eller hanterats i enlighet med art. 17, se till 
att det återkallas och omhändertas och att 

FC VC, EC, LI  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02017R0625-20170407&qid=1504870069905&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02017R0625-20170407&qid=1504870069905&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02017R0625-20170407&qid=1504870069905&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02017R0625-20170407&qid=1504870069905&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02017R0625-20170407&qid=1504870069905&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02017R0625-20170407&qid=1504870069905&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02004R0882-20140630&qid=1413379424555&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02004R0882-20140630&qid=1413379424555&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02004R0882-20140630&qid=1413379424555&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02004R0882-20140630&qid=1413379424555&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02004R0882-20140630&qid=1413379424555&from=SV
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 det därefter antingen destrueras eller 

återsänds i enlighet med art. 21 

   

13.4 Art. 31: Beslut om permanent upphävande 

av godkännande av anläggning när 

verksamhet upphört. Används tillsammans 

med Art 4 i EG-förordning 853/2004 

FC VC, EC, LI  

13.5 Art. 54.2 a: Beslut om sanering eller andra 

åtgärder som anses vara nödvändiga för att 

se till att foder eller livsmedel är säkra och 
att lagstiftningen följs 

FC VC, EC, LI  

13.6 Art. 54.2 b: Beslut om att begränsa eller 

förbjuda utsläppande av foder eller livs- 

medel på marknaden och import eller export 

av foder, livsmedel eller djur 

FC VC, EC, LI  

13.7 Art. 54.2.c: Beslut om att beordra att foder 

eller livsmedel återkallas, dras tillbaka från 

marknaden och/eller destrueras 

FC VC, EC, LI  

13.8 Art. 54.2 d: Beslut om tillstånd till att foder 

eller livsmedel används för andra ändamål 

än dem som de ursprungligen var avsedda 

för 

FC VC, EC, LI  

13.9 Art. 54.2 e: Beslut om att tillfälligt avbryta 

driften av eller stänga hela eller delar av det 

berörda företaget under en lämplig 

tidsperiod 

FC VC, EC, LI  

13.10 Art. 54.2 f: Besluta om att tillfälligt eller 

permanent återkalla anläggningens 

godkännande 

FC VC, EC, LI  

13.11 Art. 54.2.g: Beslut om åtgärder som avses i 

artikel 19 i EG –förordning 882/2004 för 

sändningar från tredjeländer 

FC VC, EC, LI  

13.12 Art 54.2 h: Beslut om andra åtgärder som 

anses vara motiverade 

FC VC, EC, LI  

14 EG-förordning 854/2004 om fastställande 

av särskilda bestämmelser för genom- 

förandet av offentlig kontroll av 

produkter av animaliskt ursprung 

avsedda att användas som livsmedel 

   

14.1 Art. 3, punkt 1 a: Besluta om att godkänna 

anläggning för animaliska livsmedel 

FC VC, EC, LI  

14.2 Art. 3, punkt 1 b: Besluta om villkorat 

godkännande av anläggning för animaliska 

livsmedel 

FC VC, EC, LI  

15 Livsmedelslagen, LL (2006:804)    

15.1 15 och 16 §§: Företräda kommunen i samråd 

med Livsmedelsverket angående beslut att 

överflytta tillsyn från kommunen till 

livsmedelsverket och vice versa 

FC VC, EC, LI  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2004%3A226%3A0083%3A0127%3ASV%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2004%3A226%3A0083%3A0127%3ASV%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2004%3A226%3A0083%3A0127%3ASV%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2004%3A226%3A0083%3A0127%3ASV%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2004%3A226%3A0083%3A0127%3ASV%3APDF
http://notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20060804.htm
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15.2 22 §: Meddelande av förelägganden och 

förbud som behövs för att lagen, de 

föreskrifter och beslut som har meddelats 

med stöd av lagen, de EG-bestämmelser 

som kompletteras av lagen och de beslut 

som har meddelats med stöd av EG- 

bestämmelserna skall följas 

FC VC, EC, LI  

15.3 23 § LL samt 4 § viteslagen: Besluta om att 

förena föreläggande och förbud med vite för 

respektive adressat i varje enskilt ärende. 

NMH   

15.4 24 §: Beslut om att ta hand om en vara som 

har släppts ut på marknaden, eller uppenbart 

är avsedd att släppas ut på marknaden i strid 

med 10 § eller de EG-bestämmelser som 

kompletteras av lagen, eller avses med ett 

föreläggande eller ett förbud enligt 22 §, om 

föreläggande eller förbudet inte följs. Därtill 

besluta om att på ägarens bekostnad låta 

förstöra omhändertagen vara, eller varor 

som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter 

meddelade med stöd av 6 § 6 punkten. 

FC VC, EC, LI  

15.5 25 §: Beslut om att vidta åtgärder som 

omedelbart behövs för att spåra smitta och 

undanröja risk för smittspridning efter 

underrättelse från smittskyddsläkaren om att 

smitta sprids eller misstänks spridas genom 
livsmedel. 

FC VC, EC, LI  

15.6 26 §: Beslut om rättelse på den felandes 

bekostnad 

FC VC, EC, LI  

15.7 27 §: Begära polismyndighetens hjälp vid 

utövande av offentlig kontroll eller 

verkställighet av beslut enligt LL. 

FC VC, EC, LI  

15.8 33 §: Bestämma att ett beslut ska gälla 

omedelbart även om det överklagas, dock ej 

beslut om sanktionsavgift. 

FC VC, EC, LI  

16 Livsmedelsförordningen (2006:813)    

16.1 8 §: Beslut om skyldighet att genomgå 

läkarundersökning 

FC VC, EC, LI  

16.2 23 §: Beslut i ärende om registrering av 

livsmedelsanläggning, används tillsammans 

med art 31.1 a) och b) i EG-förordning 

882/2004 samt art 6.2 i EG-förordning 

852/2004 

FC VC, EC, LI  

16.3 23 §: Beslut i ärende om godkännande av 

anläggning för animaliska livsmedel, 

används tillsammans med art. 3.1 a), EG- 

FC VC, EC, LI  

http://notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20060813.htm
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 förordning 854/2004 samt art 60 3) EG- 

förordning 882/2004 

   

16.4 23 §: Beslut i ärende om villkorat 

godkännande av anläggning för animaliska 

livsmedel, används tillsammans med art. 3.1 

b), EG-förordning 854/2004 samt art 60 3) 

EG-förordning 882/2004 

FC VC, EC, LI  

17 Statens Livsmedelsverks föreskrift om 

dricksvatten (SLVFS 2001:30, senast 
ändrad LIVSFS 2017:2) 

   

17.1 11 §: Beslut om fastställande av prov- 

tagningspunkter samt frekvensen av normal 

respektive utvidgad kontroll av dricksvatten 

FC VC, EC, LI  

17.2 12 §: Beslut om dispens från de parametrar 

som anges i bilaga 3 

FC VC, EC, LI  

17.3 17 §: Beslut om huruvida avvikelse från 

kvalitetskrav är av ringa betydelse 

FC VC, EC, LI  

18 Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen (2020:526) 

   

18.1 5 §: Beslut om att av den som driver 

serveringsställe begära de upplysningar och 

handlingar som behövs för tillsynen 

FC VC, EC, LI, 

MHI 

 

18.2 5 §: Beslut om att begära tillträde till sådana 

lokaler, områden och entréer som avses i 3 § 

för att utöva tillsynen 

FC VC, EC, LI, 

MHI 

 

18.3 6 §: Beslut om att hos Polismyndigheten 

begära sådan hjälp som behövs för genom- 

förande av åtgärder enligt lagens 5 § 

FC VC, EC, LI, 

MHI 

 

18.4 7-8 §§: Beslut om föreläggande, som ej är 

förenat med vite, att vidta smittskydds- 

åtgärder enligt lagens 3 § och anslutande 

föreskrifter för att förhindra spridning av det 

virus som orsakar covid-19 

FC VC, EC, LI, 

MHI 

 

18.5 7-8 §§ Beslut om förbud mot öppethållande 

av serveringsställe, som ej är förenat med 

vite, för viss tidsperiod eller tills vidare 

FC VC, EC, LI, 

MHI 

 

18.6 7-8 §§: Beslut om förbud mot öppethållande 

som ej är förenat med vite avseende viss del 

av serveringsställe, för viss tidsperiod eller 

tills vidare 

FC VC, EC, LI, 

MHI 

 

18.7 7-8 §§ Beslut om förbud mot öppethållande, 

som ej är förenat med vite, av hela eller del 

av serveringsställe under vissa tider på 

dygnet 

FC VC, EC, LI, 

MHI 

 

18.8 7 § 3 stycket: Beslut om förordnande att ett 

föreläggande eller förbud ska börja gälla vid 

en annan tidpunkt än den som anges i 7 § 

tredje stycket 

FC VC, EC, LI, 

MHI 

 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/dricksvatten---naturl-mineralv---kallv/livsfs-2017-2_web.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/dricksvatten---naturl-mineralv---kallv/livsfs-2017-2_web.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/dricksvatten---naturl-mineralv---kallv/livsfs-2017-2_web.pdf


19  

 

18.9 Återkallelse av ett föreläggande eller förbud 

som meddelats med stöd av delegering 

FC VC, EC, LI, 

MHI 

 

19 Lag om foder och animaliska biprodukter 

(2006:805) 

   

19.1 23 §: Meddelande av förelägganden och 

förbud som behövs för att lagen, de 

föreskrifter och beslut som meddelats med 

stöd av lagen, de EG-bestämmelser som 

kompletteras av lagen och de beslut som har 

meddelats med stöd av EG-bestämmelserna 
skall följas 

FC VC, EC, 

MHI, LI 

 

19.2 25 § första stycket: Besluta om att ta hand 

om en vara som har släppts ut på marknaden 

eller som uppenbart är avsedd att släppas ut 

på marknaden eller användas i strid med 7 

och 8 §§, de föreskrifter som meddelats med 

stöd av 9 eller 11 § eller EG-bestämmelser 

som kompletteras av LFA samt avses med 

ett föreläggande eller förbud enligt 23 § om 

föreläggandet eller förbudet inte följs 

FC VC, EC, 

MHI, LI 

 

19.3 25 § andra stycket: Besluta om att låta 

förstöra en vara på ägarens bekostnad 

FC VC, EC, 

MHI, LI 

 

19.4 26 §: Besluta om att vidta rättelse på den 

felandes bekostnad 

FC VC, EC, 

MHI, LI 

 

20 Förordning (2006:814) om foder och 

animaliska biprodukter 

   

20.1 12 § FFA: Utöva offentlig kontroll över 

1. nedgrävning av animaliska biprodukter, 

2. utlämnande och transport av matavfall, 

3. kompostering av matavfall när sådan 

kompostering genomförs på annat sätt än 

genom kompostering i en 

komposteringsanläggning som är godkänd 

av Jordbruksverket, 

4. förvaring av animaliska biprodukter i 

primärproduktionen, 

5. förbränningsanläggningar som förbränner 

animaliska biprodukter i 

primärproduktionen, 

6. användning av andra organiska 

gödningsmedel och jordförbättringsmedel än 

naturgödsel, och 

7. befattning med naturgödsel i 

primärproduktionen enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1069/2009. Förordning (2011:419) 

FC VC, EC, 

MHI, LI 

 

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060805.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060805.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060814.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060814.HTM
http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/309R1069.htm
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20.2 19 §: Anmäla till Jordbruksverket om 

nämnden i sin kontrollverksamhet finner att 

ett foder kan innebära allvarlig direkt eller 

indirekt risk för djurs och människors hälsa 

FC VC, EC, 

MHI, LI 

 

20.3 27 §: Besluta om att begära polis-

myndighetens biträde. 

FC VC, EC 

MHI, LI 

 

21 Förordning (2006:1165) om avgifter för 

offentlig kontroll av foder och animaliska 

biprodukter 

   

21.1 3-6 §§: Besluta om årlig kontrollavgift för 

offentlig kontroll i enlighet med den taxa 

som kommunfullmäktige fastställt. 

FC VC, EC, 

MHI, LI 

 

21.2 12 §: Beslut om att ta ut avgift för kostnader 

för offentlig kontroll som utförs efter klago-

mål & som är nödvändiga för att undersöka 

påstådda brister samt beslut om att ta ut 

avgift för kostnader för offentlig kontroll 

som ursprungligen inte var planerad och 

som blivit nödvändig efter att bristande 

efterlevnad påvisats. 

FC VC, EC, 

MHI, LI 

 

22 Förordning (2006:1166) om avgifter för 

offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

   

22.1 6 §: Beslut om riskklassning och därmed 

avgift 

FC VC, EC, LI  

22.2 10 §: Beslut om nedsättning av avgift om det 

finns särskilda skäl 

FC VC, EC  

22.3 11 §: Beslut om avgift för extra offentlig 

kontroll som föranleds av bristande 

efterlevnad av regelverket 

FC VC, EC, LI  

22.4 14 §: Beslut om avgift för godkännande och 

registrering 

FC VC, EC, LI  

23 Statens jordbruksverks föreskrifter 

(SJVFS 2006:84) om befattning med 

animaliska biprodukter och införsel av 

andra produkter, utom livsmedel, som 

kan sprida smittsamma sjukdomar till 

djur och människor 

   

23.1 2 kap. 27 §: Anvisa plats för nedgrävning av 

vissa animaliska biprodukter enligt 2 kap. 
23–26 §§ 

FC VC, EC, 

MHI, LI 

 

24 Epidemiologisk utredning av livsmedels- 

burna utbrott - Livsmedelsverkets 

föreskrift LIVSFS 2005:7 

   

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20061165.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20061165.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20061165.htm
http://notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20061166.htm
http://notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20061166.htm
http://notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20061166.htm
http://www.jordbruksverket.se/download/18.174c24d814add5946047d5ba/1421132227247/2014-043.pdff
http://www.jordbruksverket.se/download/18.174c24d814add5946047d5ba/1421132227247/2014-043.pdff
http://www.jordbruksverket.se/download/18.174c24d814add5946047d5ba/1421132227247/2014-043.pdff
http://www.jordbruksverket.se/download/18.174c24d814add5946047d5ba/1421132227247/2014-043.pdff
http://www.jordbruksverket.se/download/18.174c24d814add5946047d5ba/1421132227247/2014-043.pdff
http://www.jordbruksverket.se/download/18.174c24d814add5946047d5ba/1421132227247/2014-043.pdff
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/offentlig-kontroll/livsfs-2005-7-kons.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/offentlig-kontroll/livsfs-2005-7-kons.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/offentlig-kontroll/livsfs-2005-7-kons.pdf
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24.1 4 §: I samarbete med övriga myndigheter 

genomföra epidemiologiska utredningar av 

livsmedelsburna utbrott 

FC VC, EC, LI  

25 Miljöbalken (1998:808)    

25.1 6 kap. 6 §: Företräda kommunen i samråd 

med kommun eller myndighet som upprättar 

eller ändrar planer och program 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.2 6 kap. 26 och 39 §§: Avge yttrande till Läns-

styrelsen eller annan prövande myndighet i 

ärende om beslut om betydande miljö-

påverkan 

FC VC, EC 

MHI 

 

25.3 6 kap. 8 §: Avge yttrande över miljö-

konsekvensbeskrivning som inte kungörs 

tillsammans med ansökan i ett mål eller 

ärende 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.4 7 kap: 18: Avge yttrande i ärende om 

dispens från strandskyddsbestämmelserna 

FC VC, EC 

MHI 

 

25.5 7 kap. 22 §: Besluta i ärende om tillstånds- 

eller anmälningsärenden enligt föreskrifter 

som kommunen eller länsstyrelsen meddelat 

för vattenskyddsområde 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.6 9 kap. 6 §: Besluta att förelägga verksamhet 

om att söka tillstånd 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.7 9 kap. 9 §: Besluta i tillsynsärende avseende 

åtgärder för bekämpning av ohyra och andra 

skadedjur 

FC VC, EC, 

MHI, LI 

 

25.8 9 kap. 10 §: Besluta i ärende om tillstånd att 

inrätta grundvattentäkt inom område där 

knapphet på sött grundvatten råder eller 
befaras uppkomma 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.9 9 kap. 11 §: Meddela tillstånd att hålla djur 

inom områden med detaljplan eller områdes-

bestämmelser 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.10 9 kap. 15 §: Beslut, om det är nödvändigt för 

att förhindra spridning av allvarlig smittsam 

sjukdom som kan föras över till människor, 

att låta förstöra föremål av personlig natur 

och låta avliva sällskapsdjur som innehas av 

privatpersoner 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.11 10 kap. 1- 4 §§: Besluta i tillsynsärende om 

ansvar för verksamhetsutövare eller den som 

annars är efterbehandlingsansvarig att utföra 

och bekosta utredningar och 

efterbehandlingsåtgärder 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.12 10 kap. 14 §: Föreläggande om avhjälpande 

av allvarliga miljöskador 

FC VC, EC, 

MHI 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM
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25.13 10 kap. 17 §: Besluta i tillsynsärende 

avseende vidtagande av åtgärder inom 

miljöriskområde 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.14 11 kap. 9 §: Avge yttrande till Mark- och 

miljödomstolen i ärende angående tillstånd 

till vattenverksamhet 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.15 11 kap. 9: Avge yttrande till Länsstyrelsen i 
ärende gällande anmälan om vatten-

verksamhet 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.16 11 kap. 13 §: Avge yttrande till Läns-

styrelsen i ärende avseende tillstånd till 

markavvattning 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.17 12 kap. 6 §: Avge yttrande till Länsstyrelsen 

eller skogsvårdsstyrelsen i ärende angående 

anmälan för samråd avseende verksamhet 

eller åtgärd som väsentligt kan komma att 

ändra eller skada naturmiljön 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.18 15 kap. 26 §: Förelägga ansvarig för ned- 

skräpning att iordningställa platsen samt 

vidta erforderliga förebyggande åtgärder 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.19 15 kap 27 §: Besluta i tillsynsärende om 

dumpning av avfall 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.20 22 kap. 25 §: Besluta om villkor av mindre 

betydelse som Mark- och miljödomstol i 

beslut om tillstånd till vattenverksamhet 

överlåtit till tillsynsmyndighet att fastställa. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.21 26 kap. 9-13 §§: Besluta att meddela 

föreläggande & förbud som behövs i ett 

enskilt ärende för att miljöbalken samt 

föreskrifter, domar och andra beslut som har 

meddelats med stöd av miljöbalken ska 

efterlevas. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.22 Besluta om att upphäva förelägganden och 

förbud som meddelats med stöd av 26 kap. 

9-13 §§ MB 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.23 26 kap. 15 §: Besluta att sända föreläggande 

eller förbud, som meddelats mot någon i 

egenskap av ägare till fastighet m.m. till 

inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

inskrivningsregistret 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.24 26 kap. 17 §: Har tillsynsmyndigheten 

meddelat ett föreläggande eller ett förbud 

enligt 9-13 §§ och blir det inte åtlytt, skall 

kronofogdemyndigheten efter ansökan av 

tillsynsmyndigheten verkställa dess beslut. 

Därvid får beslutet verkställas enligt 

utsökningsbalken 

FC VC, EC, 

MHI 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19810774.HTM
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25.25 26 kap. 18 §: Besluta om rättelse på felandes 

bekostnad 

FC VC, EC  

25.26 26 kap. 19-20 §: Begära att bedrivare av 

verksamhet som befaras medföra olägenhet 

för människors hälsa eller påverka miljön 

skall lämna förslag till kontrollprogram eller 

förbättrande åtgärder samt förelägga den 

som bedriver miljöfarlig verksamhet att 

avge miljörapport 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.27 26 kap. 21 §: Besluta att förelägga den som 

bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att 

lämna de uppgifter och handlingar som 

behövs för tillsynen 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.28 26 kap. 22 §: Besluta att förelägga den som 

bedriver en verksamhet, vidtar en viss åtgärd 

eller dem som upplåter byggnad för bostads- 

eller allmänt ändamål, vars åtgärd befaras 

medföra olägenheter för människors hälsa 

eller miljön, att utföra undersökning av 

verksamhet och dess verkningar som behövs 

för utövande av tillsynen. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.29 26 kap. 22 § Besluta att föreskriva att 

undersökning av verksamhet och dess 

verkningar ska utföras av någon annan och 

att utse någon att göra sådan undersökning 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.30 26 kap. 22 §: Besluta att förena beslut om 

undersökning med förbud att överlåta berörd 

fastighet eller annan egendom till dess 

undersökningen är slutförd 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.31 26 kap. 26 §: Meddela beslut om att beslut 

skall gälla omedelbart även om det 

överklagas 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.32 27 kap. 1 §: Besluta att debitera avgift enligt 

kommunens taxa för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.33 28 kap. 1 och 8 §§: Besluta att begära hjälp 

av polismyndigheten för att få tillträde till 

fastigheter, byggnader, anläggningar samt 

transportmedel och att där utföra 

undersökningar och andra åtgärder 

FC VC, EC, 

MHI 

 

25.34 30 kap. 3 §: Besluta om miljösanktionsavgift FC VC, EC, 

MHI 

Innan beslut 

om avgift 

skall den som 

anspråket 

riktas mot 

ges tillfälle 

att yttra sig. 
26 Miljöprövningsförordningen (2013:251)    

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20130251.htm
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26.1 1 kap. 10,11 §§: Besluta i ärenden avseende 

anmälningsplikt. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

27 Förordningen om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd (1998:899) 

   

27.1 5, 22, & 26 §§: Avge yttrande till Läns- 

styrelsen i anmälningsärende angående 

mindre ändring av tillståndspliktig 

miljöfarlig verksamhet. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

27.2 13 §: Besluta i ärenden om tillstånd att 

inrätta avloppsanordning med ansluten 

vattentoalett, i ärenden om tillstånd att 

ansluta vattentoalett till befintlig avlopps-

anordning, om tillstånd att inrätta annan 

avloppsanordning än till vilken vattentoalett 

är ansluten inom vissa delar av kommunen 

samt om anmälan för att inrätta en annan 

avloppsanordning än vattentoalett 

FC VC, EC, 

MHI 

 

27.3 14 §: Besluta i ärende om anmälan eller 

tillstånd att ändra avloppsanordningar som 

avses i 13 §, om åtgärden kan medföra 

väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd 

eller sammansättning 

FC VC, EC, 

MHI 

 

27.4 17 §: Besluta i ärende om anmälan/tillstånd 

att inrätta värmepumpsanläggning för 

utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 

grundvatten 

FC VC, EC, 

MHI 

 

27.5 18 §: I beslut om tillstånd att inrätta en 

avloppsanordning som avses i 13 § får den 

kommunala nämnden föreskriva att 

anordningen inte får tas i bruk förrän den har 

besiktigats och godkänts av nämnden. 

Detsamma gäller ett beslut om tillstånd att 

inrätta en värmepumpsanläggning som avses 

i 17 § 

FC VC, EC, 

MHI 

 

27.6 20 § b: Avge yttrande angående farligt 

avfall. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

27.7 27 §: Beslut om föreläggande om 

försiktighetsmått eller förbud i ärenden 

avseende anmälan om C-anläggning 

FC VC, EC, 

MHI 

 

27.8 25 b §: Medge undantag från kraven i § 25 a 

samt besluta om samordning med ärende 

enligt plan- och bygglagen som avser 

samma vindkraftverk 

FC VC, EC, 

MHI 

 

27.9 28 §: Besluta om försiktighetsåtgärder vid 

efterbehandlingsåtgärder i förorenade 

områden 

FC VC, EC, 

MHI 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.HTM
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27.10 37 §: Besluta i ärende avseende anläggande 

av gödselstad eller annan upplagsplats för 

djurspillning inom område med detaljplan 

FC VC, EC, 

MHI 

 

27.11 38 §: Besluta i ärende om anmälan om 

lokaler och anläggningar 

FC VC, EC, 

MHI 

 

27.12 39 §: Beslut om särskilt tillstånd, som får 

förenas med särskilda villkor, om att hålla 

nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur, 

fjäderfä som ej är sällskapsdjur eller orm 

inom område med detaljplan eller områdes-

bestämmelser. 

FC VC, EC, 

MHI 

Endast om 

det behövs 

för att hindra 

att hälso- 

olägenheter 

uppkommer. 

27.13 40 §: Besluta om ärenden avseende tillstånd 

eller dispens i enlighet med Kungsbacka 

kommuns lokala föreskrifter för att skydda 

människors hälsa och miljön, med undantag 

för föreskriftens 12 § (camping) och 13 § 

(gatumusik) som beslutas av polis-

myndigheten. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

28 Strategi för prövning av enskilda avlopp 

(1-200 pe) i Kungsbacka kommun (dnr 

1157/14) 

   

28.1 Besluta om tillstånd att inrätta avlopps-

anläggning. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

28.2 Avge yttrande angående förhandsbesked och 

bygglov gällande avloppsfrågan. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

28.3 Besluta om avsteg från skyddsnivå enligt 

punkt 13. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

28.4 Besluta om tillfällig avloppslösning enligt 

punkt 12, i avvaktan på kommunalt avlopp i 

kommunens regi eller privat avloppsförening 

FC VC, EC, 

MHI 

 

29 Förordning om miljöhänsyn i jordbruket 

(1998:915) 

   

29.1 9 §: Avge yttrande till Länsstyrelsen i 

ärende om dispens för djurhållning och 

gödselhantering 

FC VC, EC, 

MHI 

 

30 Statens Jordbruksverks föreskrifter och 

allmänna råd (SJVFS 2004:62) om 

miljöhänsyn i jordbruket vad avser 

växtnäring 

   

30.1 36 §: I enskilda fall bevilja undantag från 

bestämmelserna i 23 §, 23 a §, 23 b §, 24 § a 

och b, 25 §, 26-26 a §§, 26 c §, 28 a-28 b §§ 

och 28 d § om omständighet har uppstått 

som verksamhetsutövaren varken kunnat 

eller borde ha förutsett och inte heller 

kunnat påverka 

FC VC, EC, 

MHI 

 

31 Plan- och bygglagen (2010:900)    

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980915.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980915.HTM
http://www.jordbruksverket.se/download/18.2da5afd014dde384c9695a58/1434091543400/2015-021.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.2da5afd014dde384c9695a58/1434091543400/2015-021.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.2da5afd014dde384c9695a58/1434091543400/2015-021.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.2da5afd014dde384c9695a58/1434091543400/2015-021.pdf
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31.1 5 kap § 7: Avge yttrande om detaljplan vid 

s.k. enkelt planförfarande 

FC VC, EC, 

MHI 

 

31.2 5 kap § 18: Avge yttrande om detaljplan 

under utställning 

FC VC, EC, 

MHI 

 

31.3 9 kap: Avge yttrande i ärende avseende 

bygglov, marklov, rivningslov & förhands- 

besked 

FC VC, EC, 

MHI 

 

31.4 5 kap: Avge yttrande om detaljplan vid ett 

s.k. standardförfarande (planer startade 

fr.o.m. 1 januari 2015) 

FC VC, EC, 

MHI 

 

31.5 5 kap: Avge yttrande om detaljplan vid s.k. 

begränsat förfarande (planer startade fr.o.m. 

1 januari 2015) 

FC VC, EC, 

MHI 

 

31.6 5 kap: Avge yttrande om detaljplan vid s.k. 

samordnat förfarande (planer startade fr.o.m. 

1 januari 2015) 

FC VC, EC, 

MHI 

 

31.7 5 kap: Avge yttrande om detaljplan i 

granskningsskedet vid utökat förfarande, 

under förutsättning att nämndens synpunkter 

vid samrådsyttrande beaktats och inga 

förändringar av vikt har tillkommit (planer 

startade fr.o.m. 1 januari 2015) 

FC VC, EC, 

MHI 

 

32 Badvattenförordningen (2008:218)    

32.1 11 §: Vidta åtgärder om ett badvattens 

kvalitet försämras av en oväntad situation 

som inverkar negativt på badandes hälsa 

eller sannolikt kan få en sådan inverkan, för 

att hindra en sådan negativ inverkan och för 

att förebygga ytterligare försämringar av 

badvattnets kvalitet. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

32.2 14 §: Vidta åtgärder för att hindra en negativ 

inverkan på badandes hälsa, om det i ett 

badvatten sker en utbredning av sådana 

bakterier eller alger som avses i 12 § eller 

om avfall som avses i 13 § identifieras och 

kommunen befarar eller konstaterar att 

utbredningen eller avfallet utgör en hälso-

risk. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

33 Förordning om PCB m.m. (2007:19)    

33.1 16 - 17a §§: Meddela föreläggande om 

åtgärder. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

33.2 17 b §: Medge att fogmassa eller 

halkskyddad golvmassa avlägsnas vid en 

senare tidpunkt, förelägga om denna 

tidpunkt samt skicka föreläggandet till 

FC VC, EC, 

MHI 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070019.htm
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 inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

fastighetsregistret. 

   

34 Avfallsförordning (2011:927)    

34.1 36 §: Avge yttrande till Länsstyrelsen 

avseende tillstånd för yrkesmässig transport 

av avfall. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

34.2 42 §: Besvara remiss från Länsstyrelsen om 

transport av avfall. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

34.3 45 §: Besluta i ärende om kompostering 

eller annat omhändertagande av annat 

hushållsavfall än trädgårdsavfall på den 

egna fastigheten. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

34.4 46 §: Besvara remiss från Länsstyrelsen om 

yrkesmässig insamling av avfall. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

34.5 47 §: Besvara remiss från Länsstyrelsen om 

handlare eller mäklare. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

34.6 74 §: Begära att den som bedriver en yrkes-

mässig verksamhet inom kommunen som 

ger upphov till annat avfall än hushålls-

avfall ska lämna de uppgifter om arten, 

sammansättningen, mängden eller 

hanteringen av avfallet som behövs som 

underlag för kommunens renhållnings-

ordning 

FC VC, EC, 

MHI 

 

34.7 74-75 §§: Besluta i ärende om dispens från 

vad kommunfullmäktige föreskrivit i fråga 

om hantering av avfall 

FC VC, EC, 

MHI 

 

34.8 83 §: Avge yttrande till Naturvårdsverket 

angående nationell avfallsplanering 

FC VC, EC, 

MHI 

 

34.9 85 §: Samråda med tullverket i frågor som 

rör tillsynen över att förordning (EG) nr 

1013/2006 följs (Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 

14 juni 2006 om transport av avfall) 

FC VC, EC, 

MHI 

 

35 Strålskyddslagen (2018:396)    

35.1 8 kap. 4 §: Begära upplysningar eller 

handlingar som behövs för tillsynen 

FC VC, EC, 

MHI 

 

35.2 8 kap. 5 §: Besluta om att genomföra 

kontrollköp av verksamhetsutövare 

FC VC, EC, 

MHI 

 

35.3 8 kap. 6 §: Besluta om föreläggande och 

förbud som ej är förenat med vite 

FC VC, EC, 

MHI 

 

35.4 8 kap. 8 §: Besluta om att omhänderta ett 

radioaktivt material eller en viss teknisk 

anordning som innehåller ett radioaktivt 

ämne eller som kan alstra strålning, om det 

behövs i avvaktan på att ett föreläggande ska 

följas 

FC VC, EC, 

MHI 

 

http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20110927.htm
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35.5 8 kap. 9 §: Besluta att försegla fastigheter, 

byggnader, utrymmen & andra anläggningar 

där verksamhet med joniserande strålning 

bedrivs samt att försegla tekniska 

anordningar som innehåller ett radioaktivt 

ämne eller kan alstra strålning, om det 

behövs för att förebygga att anläggningarna, 

utrustningarna eller anordningarna används 

olovligen. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

35.6 8 kap. 10 §: Besluta att de åtgärder som 

behövs för att åstadkomma rättelse ska 

vidtas på den felandes bekostnad om den 

felande inte har följt ett föreläggande eller 

rättelse bör göras genast med hänsyn till 

risken för allvarliga skador eller andra 

särskilda skäl. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

35.7 8 kap. 11-12 §: Tillträda fastigheter, 

byggnader, utrymmen & andra anläggningar 

samt transportmedel där verksamhet enligt 

smittskyddslagen bedrivs för provtagning, 

undersökningar och andra åtgärder som 

behövs för tillsynen. 
 

Begära polismyndighetens hjälp med att få 

tillträde till ovan angivna utrymmen och att 

kunna utföra tillsyn enligt denna lag. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

36 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 

om solarier och artificiella solnings-

anläggningar (SSMFS 2012:5) 

   

36.1 10 §: Besluta i ärende om anmälan om 

solarier och artificiella solningsanläggningar 

FC VC, EC, 

MHI 

 

36.2 19 §: Besluta i tillsynsärenden FC VC, EC, 

MHI 

 

37 Bilskrotningsförordningen (2007:186)    

37.1 6 §: Avge yttrande till Länsstyrelsen i 

ärende angående auktorisation av 

bilskrotningsverksamhet 

FC VC, EC, 

MHI 

 

38 Lagen om viten (1985:206)    

38.1 6 §: Beslut om att ansöka hos förvaltnings-

rätten om utdömande av vite 

NMH 

ordförande 

och i 

dennes 

frånvaro 

NMH vice 

ordförande 

  

39 Lokala föreskrifter för att skydda 

människors hälsa och miljön 

   

http://www.kungsbacka.se/globalassets/kommun-och-politik/dokument/foreskrifter/halsoskyddsforeskrifter/hs_lokala-halsoskyddsforeskrifter-inkl.-bilaga2_110627mb.pdf
http://www.kungsbacka.se/globalassets/kommun-och-politik/dokument/foreskrifter/halsoskyddsforeskrifter/hs_lokala-halsoskyddsforeskrifter-inkl.-bilaga2_110627mb.pdf
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39.1 Besluta om ärenden avseende tillstånd eller 

dispens i enlighet med kommunens lokala 

föreskrifter för att skydda människors hälsa 

och miljön, med undantag för 12 § camping 

och 13 § gatumusik som beslutas av polis-

myndigheten. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

40 Kommunens renhållningsordning, 

Lokala renhållningsföreskrifter 

   

40.1 42 §: Besluta i ärenden om tömnings-

intervall 

FC VC, EC, 

MHI 

 

40.2 46 §: Besluta i ärenden om anmälan om 

fettavskiljare utanför det kommunala 

ledningsnätet 

FC VC, EC, 

MHI 

 

40.3 47 §: Besluta om föreläggande av fett-

avskiljare utanför det kommunala lednings-

nätet 

FC VC, EC, 

MHI 

 

40.4 31 § g: Begära in redovisning av service-

avtal och protokoll från service 

FC VC, EC, 

MHI 

 

40.5 56 §: Besluta i ärenden om kompostering av 

latrin 

FC VC, EC, 

MHI 

 

40.6 57 §: Besluta i ärenden om omhänder-

tagande av slam från egen avlopps-

anläggning 

FC VC, EC, 

MHI 

 

40.7 58 §: Besluta i ärenden om nedgrävning av 

sällskapsdjur 

FC VC, EC, 

MHI 

 

40.8 62 §: Besluta i ärende om befrielse från 

skyldigheten att lämna avfall till kommunen 

för transport, bortskaffande och återvinning. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

40.9 63 §: Besluta om att medge undantag från 

föreskrifterna om det bedöms lämpligt och 

inte medför risker för människors hälsa eller 

miljön 

FC VC, MHI  

41 Lag med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning (1998:814) 

   

41.1 11-12 §§: Besluta om förelägganden, förbud 

samt befogenheten att låta vidta åtgärder på 

den ansvariges bekostnad, som inte är 

förenat med vite, i tillsynsärenden om 

gaturenhållning. 

FC VC, EC, 

MHI 

 

42 Taxor för tillsynsverksamhet m.m.    

 Taxa för prövning och tillsyn inom miljö-

balken och strålskyddslagens område samt 

för lagen om sprängämnesprekursorer 

   

42.1 Beslut om uttag av avgift FC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH 

 

42.2 Beslut om nedsättning av avgift FC VC, EC  

http://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/Avfall-och-atervinning/Renhallningsordning/
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 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel    

42.3 Beslut om uttag av avgift FC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH 

 

42.4 Beslut om nedsättning av avgift FC VC, EC  

 Taxa för tillsyn enligt lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel 

   

42.5 Beslut om avgift FC VC, EC, LI, 

AH 

 

42.6 Beslut om nedsättning av avgift FC VC, EC  

 Taxa för nämndens för Miljö & Hälsoskydds 

uppdragsverksamhet 

   

42.7 Beslut om avgift FC VC, EC, 

MHI, LI, 

AH 

 

42.8 Beslut om nedsättning av avgift FC VC, EC  

 Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt 

alkohol- och tobakslagen 

   

42.9 Beslut om avgift FC VC, EC, 

AH 

 

42.10 Beslut om nedsättning av avgift FC VC, EC  

43 Lag om sprängämnesprekursorer 

(2014:799) 

   

43.1 6 §: Besluta i tillsynsärenden FC VC, EC, 

MHI 

 

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20140799.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20140799.htm
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4 Namnlista över delegater 
 
 

 
Funktion Namn 

Nämndens ordförande Peter Söderberg 

Nämndens vice ordförande Peter Wesley 

Förvaltningschef (FC) Katarina Öryd 

Verksamhetschef (VC) Tina Carlson 

Enhetschef (EC) Heléne Harryson 

Enhetschef (EC) Marianne Löfgren 

Förvaltningsjurist (FJ) Kasra Hassirian 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör (MHI) Framgår av separat namnlista 

Livsmedelsinspektör (LI) Framgår av separat namnlista 

Alkoholhandläggare (AH) Framgår av separat namnlista 

Administratör (ADM) Framgår av separat namnlista 

Registrator (REG) Framgår av separat namnlista 

Dataskyddskontakt (DSK) Framgår av separat namnlista 

Systemförvaltare eller motsvarande 

funktion för digital tjänst 

Framgår av separat namnlista 

 


