Byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 25 oktober 2018 § 491, bilaga A

Delegationsrätt för byggnadsnämnden
Delegationens syfte
En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är emellertid praktiskt omöjligt
för nämnden att fatta beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde.
Syftet med delegation är att avlasta nämnden från att behöva fatta beslut. Delegering innebär
överföring av beslutanderätten från en nämnd åt presidiet, till ett utskott, en ledamot eller
ersättare samt till anställd i kommunen enligt 6 kap. 37 § och 7 kap. 5-8 §§ kommunallagen
(2017:725).

Vilka beslut kan delegeras?
Beslut av rent förberedande eller verkställande karaktär (ett beslutsfattande där beslutet är
givet på förhand utan att det föreligger ett verkligt bedömningsutrymme, till exempel om
debitering enligt en fastställd taxa kräver ingen delegation utan sådana beslut kan
tjänstemännen fatta utan delegation.
Nämndens rätt att delegera är inriktad på ett beslutsfattande där det finns utrymme för
övervägande och bedömningar dock utan att detta utrymme är forum för politiska
värderingsfrågor, till exempel myndighetsutövning som inte är av principiell natur och
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Genom delegation effektiviseras den
kommunala förvaltningen och medborgarna ges en bättre service.

Beslut som inte får delegeras
Enligt 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725) får beslutanderätten inte delegeras i följande
slag av ärenden:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. Framställningar eller yttrande till fullmäktige liksom yttrande med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt,
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, och
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Vidaredelegation
Nämnden kan genom beslut ge förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt
till annan anställd enligt 7 kap. 5-8 §§ kommunallagen (2017:725). Beslut som från
förvaltningschef har vidaredelegeras enligt delegationsbestämmelserna ska normalt inte
återrapporteras till nämnden utan till förvaltningschef.
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Utövande av delegeringsrätt
Beslut som fattas på delegation får samma rättsverkan som om nämnden själv hade fattat
beslutet. Vid utövande av delegerad beslutanderätt gäller att lagar, avtal, anvisningar, mål,
riktlinjer och policys ska följas samt att beslut ryms inom tilldelad budget. Beslut som redan
har fattats med stöd av delegering får inte ändras eller prövas av nämnden.
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som rör beslutfattarens egna personliga
förhållande eller där annat fall jäv föreligger, enligt 6 kap. 28-32 §§ och 7 kap. 4 §
kommunallagen (2017:725).
Om delegat inte är i tjänst på grund av sjukdom, semester, tjänstledighet, jäv eller liknande
får ställföreträdare överta beslutanderätten av ordinarie delegat, se förteckning nedan. Om
ställföreträdare inte finns tillhanda och beslutet inte kan dröja ska ärendet avgöras av
delegatens närmaste chef. Om även denna chef är frånvarande och ärendet är brådskande
beslutar förvaltningschefen.

Delegat

Ställföreträdare

Ordförande
Förvaltningschef
Avdelningschef
Övriga delegater

Vice ordförande
Tf. förvaltningschef
Tf. avdelningschef
1) Annan delegat om det finns flera angivna
2) Vikarie eller ställföreträdare
3) Ordinarie delegatens chef

I samtliga fall finns alltid möjligheten att återlämna delegationen till den som givit
delegationen.
Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet, utan större nackdel, kan
vänta till dess att ordinarie delegat återkommer.

Anmälan av delegeringsbeslut
Nämnden ska enligt 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) besluta om i vilken
utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 7 kap. 37 § och 6 § ska
anmälas till nämnd. Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas skriftligen till
nämnden.

Överklagande
I de fall det särskilt anges kan ett beslut överklagas genom förvaltningsbesvär hos allmän
förvaltningsdomstol. De flesta övriga beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt
reglerna i 13 kap. kommunallagen (2017:725). Ett beslut ska överklagas skriftligt.
För vissa beslut råder överklagandeförbud vilket i så fall anges i särskilt i lag.
Laglighetsprövning
Överklagande enligt laglighetsprövning ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre
veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunenes anslagstavla att protokollet över
beslutet justerats.
Beslutsfattaren har ingen skyldighet att bifoga anvisning om hur man begär
laglighetsprövning.
Överklagandet ska inges skriftligt till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15
Göteborg.
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Förvaltningsrätten kan endast pröva lagligheten men inte lämpligheten i ett beslut.
Domstolen kan upphäva det överklagade beslutet men inte sätta något annat beslut i dess
ställe.
Förvaltningsbesvär
Bestämmelserna om laglighetsprövning gäller inte om det i en specialförfattning anges hur
beslut enligt denna författning ska överklagas. Det blir då istället fråga om
förvaltningsbesvär. Enligt plan- och bygglagen (2010:900) och övergångsbestämmelserna
från plan- och bygglagen (1987:10).
Beslut om att inte lämna ut en allmän handling eller uppgifter i en allmän handling kan
överklagas till Kammarrätten i Göteborg.
Överklagande genom förvaltningsbesvär ska normalt ske inom tre veckor från den dag då
klagande fått del av beslutet. Överklagande ska inges till den myndighet som har meddelat
beslutet, vilken i sin tur prövar om överklagandet har inkommit i rätt tid. Har överklagandet
inkommit i rätt tid ska överklagande översändas till anvisad överinstans. Har överklagandet
inkommit för sent ska aktuell delegat fatta ett avvisningsbeslut vilket i sin tur kan överklagas.
Vid förvaltningsbesvär prövas både lagligheten och lämpligheten av det överklagade beslutet.
Prövningsinstansen kan sätta ett nytt beslut i det tidigare beslutets ställe.
Vilka ärende som går att överklaga genom förvaltningsbesvär och till vilken instans framgår
av delegeringsförteckning i kolumnen ”kommentar”.

Lagrum

Förkortning

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Förvaltningslagen (2017:900)
Kommunallagen (2017:725)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:900)
Plan- och bygglagen (2010:900)
Äldre plan- och bygglagen (1987:10)
Plan- och byggförordningen (2011:338)
Boverkets Byggregler
Boverkets föreskrifter
Fastighetsbildningslagen (1970:988)
Anläggningslagen (1973:1149)
Ledningsrättslagen (1973:1144)
Lagen (887:814) och förordningen
(1998:929) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning

TF
FL
KL
OSL
PBL
ÄPBL
PBF
BBR
BFS
FBL
AL
LL
LGS
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Delegat

Förkortning

Ordförande
Vice ordförande
Utskott
Förvaltningschef (stadsbyggnadschef)
Stadsarkitekt
Avdelningschef bygglov
Avdelningschef geografisk information
Avdelningschef kommunalt lantmäteri
Avdelningschef kundtjänst
Avdelningschef plan
Förvaltningsadministratör
Förvaltningsjurist/nämndsekreterare
Byggnadsnämndssekreterare
1:e byggnadsinspektör
Byggnadsinspektör
Bygglovsarkitekt
Bygglovshandläggare
Bygglovsassistent/handläggare
Byggnadsadministratör
Byggnadsadministratör Ture Jonsson
Registrator
Planadministratör
Kartingenjör

BNO
VBNO
BNU
FC
SA
ACB
ACGI
ACKLM
ACK
ACP
FADM
FJ
BNS
FBI
BI
BA
BH
BAH
BADM
BADMTAN
REG
PADM
KI
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Plan- och bygglagen (2010:900)
Planbesked, detaljplan och områdesbestämmelser
Nr

Ärende

Delegeras till

Lagrum

FC

Rätt att vidaredelegera
till
ACP

Beslut efter överenskommelse med sökande att lämna
planbesked senare än inom fyra månader.
Utfärda lagkraftsbevis för detaljplan som antagits av
nämnden.

GC

ACP, PADM

5 kap. 32 § PBL.

Ärende

Delegeras till

Lagrum

Beslut om bygglov
a) Nybyggnad eller tillbyggnad utanför område med
detaljplan, inom ramen för de villkor som bestämts i
bindande förhandsbesked.
b) Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för
handel, kontor, hantverk eller industri.
c) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus.
d) Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad.
e) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation
avloppspumpstation eller därmed jämförliga
byggnader.
f) Ta i anspråk eller inreda byggnad hel eller delvis för
väsentlig annat ändamål inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser.
g) Inredande av någon ytterligare bostad eller lokal för
handel, hantverk eller industri.

FC

Rätt att vidaredelegera
till
SA, ACB, BA, BH, FBI, BI

FC

SA, ACB, BA, BH, FBI, BI

9 kap. 2 § första
stycket 3a PBL.

FC

SA, ACB, BA, BH, FBI, BI

9 kap. 2 § första
stycket 3b PBL.

Anmärkning

5 kap. 4 § PBL.

Plan- och bygglagen (2010:900)
Lov, förhandsbesked, anmälan
Nr

9 kap. 2 § första
stycket 1 och 2 PBL.

Anmärkning
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Plan- och bygglagen (2010:900)
Lov, förhandsbesked, anmälan (forts)
Nr

Ärende

Delegeras till

h) Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial
eller andra åtgärder som avsevärt påverkar
byggnadens yttre utseende.
i) 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.
j) Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare
medgiven bruttoarea eller medgiven avvikelse från
detaljplan eller områdesbestämmelse.
k) Nybyggnad eller väsentlig ändring av
- uppdrag eller materialgårdar (6 kap. 1 § punkt 2).
- fasta cisterner (6 kap. 1 § punkt 4).
- murar och plank (6 kap. 1 § punkt 7).
- transformatorstationer (6 kap. 1 § punkt 10).
l) Uppsättning eller väsentlig ändring av skyltar eller
ljusanordningar.

FC

Rätt att vidaredelegera
till
SA, ACB, BA, BH, BAH,
FBI, BI

Lagrum

FC

SA, ACB, BA, BH, FBI, BI

FC

SA, ACB, BA, BH, FBI, BI

9 kap. 8 § första
stycket 1 och 2 PBL.

FC

SA, ACB, BA, BH, FBI, BI

9 kap. 8 § första
stycket 1 PBL.

FC

SA, ACB, BA, BH, BAH,
FBI, BI

Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter
som anges i 9 kap. 34 § PBL, dock inte rivning av
byggnad som ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning
som kräver beslut enligt annan författning.
Beslut om marklov inom ramen för förskrifterna i 9 kap.
35 § PBL.
Beslut för åtgärder som inte kräver lov.
Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i
9 kap. 19 § PBL.

FC

SA, ACB, BA, BH, BAH,
FBI, BI

9 kap. 8 § första
stycket 1 och 6 kap. 7 §
PBL.
6 kap. 3-4 §§ PBF.
9 kap. 10 § PBL.

FC

SA, ACB, BA, BH, FBI, BI

9 kap. 11-13 §§ PBL.

FC
FC

SA, ACB, BA, BH, FBI, BI
SA, ACB, BA, BH, FBI, BI

9 kap. 14 § PBL.
9 kap. 19 § PBL.

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

Anmärkning
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Lov, förhandsbesked, anmälan (forts)
Nr

Ärende

Delegeras till

Rätt att vidaredelegera
till
SA, ACP, ACB, BA, BH,
BHA, FBI, BI, BNS, FJ,
BADMTAN
SA, ACB, BA, BH, BAH,
FBI, BI

Lagrum

Beslut att avisa ansökan som inte är komplett.

FC

Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om
lov eller förhandsbesked i högst tio veckor utöver de
ursprungliga tio veckorna
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.
Verkställa bygglov, rivningslov eller marklov tidigare om
ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det.
Beslut att, om en anmälan avanmälningspliktig åtgärd
enligt 6 kap. 5 § PBF är ofullständig, förelägga sökanden
att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att
anmälan kan komma att avvisas eller att avgöras i
befintligt skick.

FC
FC

SA, ACB, BA, BH, FBI, BI

9 kap. 33 § PBL.

FC

ACB, FBI, BI

9 kap. 42a § PBL.

FC

SA, ACB, BA, BH, BAH,
FBI, BI, BADM, REG

6 kap. 10 § PBF.

Rätt att vidaredelegera
till
SA, ACB, BA, BH, FBI, BI

Lagrum

SA, ACB, BA, BH, BAH,
FBI, BI
SA, ACB, BA, BH, BAH,
FBI, BI

10 kap. 13 § PBL.

Anmärkning

9 kap. 22 § PBL.
9 kap. 27 § PBL.

Plan- och bygglagen (2010:900)
Genomförande av bygg- rivnings- och markåtgärder
Nr

Ärende

Delegeras till

Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att
slutbesked lämnats.
Beslut att utse ny kontrollansvarig om en
kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag.
Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § inte
behövs något tekniskt samråd.

FC
FC
FC

10 kap.4 § PBL.

10 kap. 22 § första
stycket 1 PBL.

Anmärkning
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Plan- och bygglagen (2010:900)
Genomförande av bygg- rivnings- och markåtgärder (forts)
Nr

Ärende

Delegeras till

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.
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.
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.
Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök eller
besiktning inom ramen för nämnden tillsynsarbete som
innefattar för byggherren bindande föreskrift.
Föreläggandet med påföljd, vite eller åtgärd, beslutas av
nämnden
Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon
kontrollplan.
Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller
rivningsåtgärderna eller för kontrollen.
Beslut om slutbesked, respektive interimistiskt
slutbesked enligt föreskrifterna i 10 kap 34-37 §§ PBL.

Lagrum

FC

Rätt att vidaredelegera
till
SA, ACB, BA, BH, FBI, BI

FC

SA, ACB, BA, BH, FBI, BI

10 kap. 22 första
stycket 2 PBL.

FC

SA, ACB, BA, BH, BAH,
FBI, BI

10 kap. 23-24 §§
PBL.

FC

FBI, BI

10 kap. 27 § och
11 kap. 8 § PBL.

FC

SA, ACB, BA, BH, BAH,
FBI, BI
SA, ACB, BA, BH, BAH,
FBI, BI
SA, ACB, BA, BH, BAH,
FBI, BI, BADM, REG, FJ,
BNS

10 kap. 18 § PBL.

FC
FC

10 kap. 22 § första
stycket 1 PBL.

10 kap.29 § PBL.
10 kap. 34-37 §§
PBL.

Anmärkning
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Äldre plan- och bygglagen (1987:10)
Genomförande av bygg- rivnings- och markåtgärder (forts)
Nr

Ärende

Delegeras till

Utfärdande av slutbevis

FC

Rätt att vidaredelegera
till
SA, ACB, BA, BH, BAH,
FBI, BI, BADM, REG, FJ,
BNS

Lagrum

Lagrum

Anmärkning

19 kap. 10 § stycke 2
ÄPBL.

Plan- och bygglagen (2010:900)
Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder
Nr

Ärende

Delegeras till

Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 11
kap. 7 § PBL.
Beslut att av polismyndighet begära det biträde som
behövs för tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL.
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.
Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge
synpunkter på övrigvägt uppdrag åt sakkunnig att utreda
behovet av underhållsåtgärder och vem som ska betala
kostnader för uppdraget.
Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även
förbud som förenas med vite.
Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om
byggnadsverket har säkerhetsbrister, även förbud som
förenas med vite.
Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om
det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked.

FC

Rätt att vidaredelegera
till
SA, ACB, BA, BH, FBI, BI

FC

SA, ACB, BA, BH, FBI, BI

11 kap.9 § PBL.

FC

SA, ACB, BA, BH, FBI, BI

11 kap. 11 § PBL.

FC

SA, ACB, BA, BH, FBI, BI

11 kap.17 § PBL.

FC

SA, ACB, BA, BH, FBI, BI

FC

SA, ACB, BA, BH, FBI, BI

11 kap. 30-32 §§
PBL.
11 kap. 33 § punkt 1
PBL.

FC

FBI, BI

11 kap. 7 § PBL.

11 kap. 33 § punkt 2
PBL.

Anmärkning
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Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen
för föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL.

FC

FBI, BI

11 kap. 34 § PBL.

Nr
FC

Nr
SA, ACB, BA, BH, FBI, BI

Nr
11 kap. 35 § PBL.

FC

FBI, BI

11 kap.39 § PBL.

FC

ACP, ACB, ACKLM, BNS
BADM, REG

12 kap. 8-11 §§ PBL
och kommunens
plan- och
bygglovstaxa

Ärende

Delegeras till

Lagrum

Anmälan av installation eller väsentlig ändring av eldstad
och rökkanal i byggnader.
Beslut av om särskild besiktning av hissar och andra
motordrivna anordningar.
Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 18 §
PBF.
Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 kap. 19 § PBF.
Beslut om användningsförbud för hissar och andra
motordrivna anordningar med tillämpning av
bestämmelserna i 3 kap. 4-5 §§ PBF.

FC
FC

Rätt att vidaredelegera
till
BAH, FBI, BI, BADM,
REG, BNS, FADM
FBI, BI

FC

FBI, BI

Plan- och bygglagen (2010:900)
Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder (forts)
Nr

Nr
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.
Beslut att ansöka om handräckning hos
kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 kap. 8 §
eller när någon har underlåtit att utföra arbete eller
vidtagit en åtgärd som har förelagts honom eller henne
enligt 10 kap. 19, 21 eller 22 §§ PBL.
Besluta om avgifter i enskilda ärenden eller fall med
tillämpning av kommunens plan- och bygglovstaxa.

Plan- och byggförordningen (2011:338)
Nr

6 kap. 5 § punkt 3
PBF.
8 kap. 8 § och 5 kap.
9 § PBF.
Boverkets
föreskrifter och
allmänna råd om
hissar och vissa
andra motordrivna
anordningar.

Anmärkning
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Plan- och byggförordningen (2011:338) forts
Nr

Ärende

Delegeras till

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

FC

Rätt att vidaredelegera
till
FBI, BI

Lagrum

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

FC

SA, ACB, BA, BH, FBI, BI

FC

FBI, BI

2011:10 BFS om
tillämpning
europeiska
konstruktionsstandarder
(eurokoder)

Ärende

Delegeras till

Lagrum

Företräda byggnadsnämnden vid samråd med
lantmäterimyndigheten.
Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller
gränsutmärkning

FC

Rätt att vidaredelegera
till
SA, ACB, ACP

FC

SA, ACB, ACP

Anmärkning

5 kap. 1-7 §§ PBF
och kap. 3 § samt 11
kap 19-20 §§ PBL
Boverkets
föreskrifter och
allmänna råd om
funktionskontroll av
ventilationssystem
2011:6 BFS och 1:21
BBR.

Fastighetsbildningslagen (1970:998)
Nr

4 kap. 36-25a §§
FBL.
15 kap. 11 § FBL.

Anmärkning
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Anläggningslagen (1973:1149)
Nr

Ärende

Delegeras till

Lagrum

FC

Rätt att vidaredelegera
till
SA, ACB, ACP

Företräda byggnadsnämnden vid samråd med
lantmäterimyndigheten.
Godkännande av beslut eller åtgärd.

FC

SA, ACB, ACP

30 § AL

Ärende

Delegeras till

Lagrum

Företräda byggnadsnämnden vid samråd med
lantmäterimyndigheten.
Godkännande av beslut eller åtgärd.

FC

Rätt att vidaredelegera
till
SA, ACB, ACP

FC

SA, ACB, ACP

28 § LL.

Anmärkning

21 och 23 §§ AL.

Ledningsrättslagen (1973:1144)
Nr

Anmärkning

21 § LL.

Lagen (887:814) och förordningen (1998:929) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Nr

Ärende

Delegeras till

Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten
avvisas från ett visst område som är av betydelse för
friluftslivet.

FC

Rätt att vidaredelegera
till
SA. ACB, BA, BH, FBI, BI

Lagrum

Rätt att vidaredelegera
till

Lagrum

Anmärkning

5 § LGS.

Kommunallagen (2017:725)
Nr

Ärende

Delegeras till

Beslut i ärende som är så brådskande att nämndens
beslut inte kan avvaktas

BNO

6 kap. 39 § KL.

Anmärkning
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Förvaltningslagen (2017:900)
Nr

Ärende

Delegeras till

Besluta att avvisa överklagande som kommit in för sent

FC

Rätt att vidaredelegera
till
SA, ACB, ACP, BA, BH,
FBI, BI, FJ, BNS,
BADMTAN

Lagrum

Anmärkning

45 § första stycket
andra meningen FL.

Gemensamma bestämmelser för delegering
Delegeringen avser inte befogenhet att avslå en framställning eller ansökan eller att avgöra ärende som är av stor vikt eller har principiell betydelse.
Delegeringen innefattar rätt att
-

Om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig, förelägga sökande att avhjälpa bristerna inom viss tid vid
äventyr att ansökan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick (9 kap. 21 § första stycket PBL)
Avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 21 § första stycket PBL är så ofullständig att den som inte kan prövas i sak (9 kap. 21 § andra
stycket PBL)
Besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31c §
respektive 9 kap. 35 § andra stycket PBL.
Besluta om rättelse eller omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 36 respektive 38 § FL
Avvisa överklagande av beslut som fattas av delegaten som kommit in för sent enligt vad som anges i 45 § FL.
Avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som delegaten själv har fattat.
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Offentlighets- och sekretesslag (2009:900)
Nr

Ärende

Delegeras till

Pröva utlämnade av allmän handling, beslut att inte
lämna ut allmän handling och beslut om handlings
utlämnande med förbehåll avseende handlingar som
förvaras eller diarieförs hos stadsbyggnadskontoret.
Pröva utlämnande av allmän handling, beslut att inte
lämna ut allmän handling och beslut om handlings
utlämnande med förbehåll avseende handlingar som
förvaras eller diarieförs hos kommunala lantmäteriet.

FC

ACKLM

Rätt att vidaredelegera
till
FJ

Lagrum

Anmärkning

2 kap. 12 och 14 §§
TF.
6 kap. 3-5 §§ och 10
kap. 14 § OSL.
2 kap. 12 och 14 §§
TF.
6 kap. 3-5 §§ och 10
kap. 14 § OSL.

Kan överklagas
till Kammarrätten
6 kap. 8 § OSL.
Kan överklagas
till Kammarrätten
6 kap. 8 § OSL.
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Personal- och arbetsgivarärenden
Nr

Ärende
Beslut om anställning av personal inom ekonomiska
ramar.
Beslut om uppsägning och avsked av personal.
Besluta om avtal om anställnings upphörande, som
innehåller avgångsvederlag eller annan ekonomisk
uppgörelse.
Besluta om tjänstledighet som inte är reglerad i lag eller
avtal enligt av personalutskottet fastställda riktlinjer.
Besluta om löneförmåner som inte reglerade i lag eller
avtal vid tjänstledighet eller vid anställningens
upphävande enligt av personalutskottet fastställda
riktlinjer.
Besluta om lön och övriga anställningsvillkor enligt av
personalutskottet fastställda riktlinjer.
Besluta i frågor som berör underställd
förvaltningsorganisation.

Delegerat till
Lagrum
FC med
vidaredelegering
FC i samråd
med
personaldirektör
FC med
vidaredelegering
FC i samråd
med
personalkontor
FC med
vidaredelegering
FC med
vidaredelegering

Anmärkning

