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2 ALLMÄNT OM DELEGATION 

Inledning 

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. Med 
delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt till en delegat. Detta innebär att nämnden 
ger delegaten i uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. En delegat kan vara utskott, 
ledamot eller ersättare i nämnden eller anställd i kommunen (KL 6:33). 

I följande slag av ärenden, får beslutanderätten inte delegeras (KL 6:34): 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
2. Framställningar eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i 
dess helhet eller av kommunfullmäktige har överklagats. 
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt, och 
4. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Delegation kan inte lämnas till två eller flera tjänstemän att tillsammans besluta i ärende. Delegation får inte 
heller lämnas till ledamot och tjänsteman tillsammans. Att delegera innebär att överlämna beslutanderätten 
till någon annan som beslutar i nämndens ställe. Delegationsbesluten skall delges nämnden utom i de fall 
som kan betraktas som verkställighet. Delegatens beslut skall hållas inom givna ekonomiska ramar. 

Att delegera innebär också att delegaten har rätt att besluta, överklaga beslut och domar som innefattar 
ändring av delegatens beslut (nämndens egna beslut måste dock överklagas av nämnden). Delegaten har 
också rätt att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegationsbeslut. Vid 
överklagande av ett ärende är det delegaten som har rätten att pröva om ett överklagande kommit in i rätt 
tid. 

Är delegaten jävig skall ärendet hänskjutas till plan- och byggnadsnämnden för avgörande. 

Anmälan av beslut och överklagande 

Delegationsbesluten ska anmälas till nämnden. De delegater som fattar beslut sätter dessa i pärmen för 
delegationsbeslut. Tiden för överklagande av ett delegationsbeslut enligt kommunallagen räknas från den 
tidpunkt då tillkännagivandet gjorts på kommunens anslagstavla av protokollet från det sammanträde vid 
vilket delegationsbeslutet anmäldes. 

Redovisningen till nämnden innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten, 
däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation antingen generellt eller i ett särskilt ärende. 
Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett särskilt ärende, genom att själv ta över 
ärendet och besluta. 

Verkställighet omfattas inte av anmälningsskyldigheten. 

Vid förvaltningsbesvär är också överklagningstiden tre veckor, men då räknas överklagningstiden från den 
dag, när den som beslutet rör, fått ta del av beslutet. 

Skillnad mellan beslut och verkställighet 

Delegationsordningen anger vilka beslut nämnden har överfört till en delegat. Utöver besluten i 
delegationsordningen avgörs en rad andra ärenden som är att betrakta som ren verkställighet. Dessa 
ärenden innehåller ingen självständig beslutanderätt och ofta är dessa ärenden reglerade i lag, avtal eller 
genom andra beslut inom kommunen, till exempel taxor och avgifter. Verkställighet förutsätts ske inom givna 
ekonomiska ramar. I delegationsordningen upptas inte ärenden av rent verkställande karaktär. 

Vidaredelegation 

Förvaltningschefen/enhetschefen har rätt att besluta om vidaredelegation. Den som då beslutar skall 
redovisa tillbaka till förvaltningschefen/enhetschefen som i sin tur anmäler besluten till plan- och 
byggnadsnämnden. Observera att det endast är förvaltningschefen/enhetschefen som har rätt att 
vidaredelegera. 
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Lägsta nivå 

Den i delegationslistan angivna delegaten är den lägsta nivån vilket innebär att om ordinarie delegat har 
förfall och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens chef. Vid vidaredelegation kan delegat 
avstå från att fatta beslut och förvaltningschefen/enhetschefen har då alltid rätt att fatta beslutet istället. 

Brådskande ärenden 

Ordföranden eller annan nämndledamot som nämnden utsett, kan besluta på nämndens vägnar i 
brådskande ärenden, enl. KL kap. 6 § 36. Beslutet skall då anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Frånvaro 

Vid sjukfrånvaro eller annan längre frånvaro, dock mer än fem arbetsdagar, kan separat beslut fattas av 
ordföranden till vem delegationen ska föras över. 

Jäv 

Av kommunallagen 6 kap. 24 § följer att delegat inte får besluta i ärenden där denne är jävig. 

Attesträtt 

Normalt betraktas alla inköp enligt driftbudgeten och inköp enligt investeringsanslag och där närmare 
angivelse redovisats vid anslagstillfället som verkställighet. Attesträtten gäller inom de ekonomiska ramar 
som budgeten anger. 

Undertecknande av handlingar 

Plan- och byggnadsnämndens ordförande, plan- och byggnadsnämndens andre vice ordförande och 
enhetschefen, två i förening, bemyndigas enligt reglementet att underteckna avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutas av plan- och byggnadsnämnden. I övrigt bestämmer plan- och byggnadsnämnden 
vem som ska underteckna handlingar. 

Spridning och dokumentation 

Delegationsordningen ska finnas hos samtliga delegater. Plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde 
framgår av reglemente som är antaget av kommunfullmäktige. 
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3 PERSONALÄRENDEN 

Anställningar 

Nr Delegation Lagrum Delegat Vidaredelegation Anm 

3.1 Anställning förvaltningschef  KS-au   

3.2 Anställning enhetschef  Förvaltningschef   

3.3 Beslut om övriga anställningar  
(förlängning av vikariat betraktas som 
verkställighet) 

 Plan- och 
byggchef 

  

3.4 Godkännande av bisyssla  Kommunchef   

Inför anställning och lönesättning sker alltid samråd med personalavdelningen 

Lön 

Nr Delegation Lagrum Delegat Vidaredelegation Anm 

3.5 Lönerevidering utöver ram inklusive 
prioriteringar och eventuella satsningar  
(lönesättning vid anställning och 
lönerevidering inom ram betraktas som 
verkställighet) 

 KS-au   

3.6 Lönetillägg  Personalchef   

3.7 Löneöversynsförhandlingar, protokollförs  Personalchef   

Facklig samverkan och medbestämmande 

Nr Delegation Lagrum Delegat Vidaredelegation Anm 

3.8 Godkännande av kollektivavtal 
(huvudöverenskommelser) 

 KS-au   

3.9 Godkännande av kollektivavtal  
(lokala kollektivavtal) 

 Personalchef   

3.10 Godkännande av samverkansavtal med 
facken 

 KS-au   

3.11 MBL förhandlingar § § 10, 11, 12-14, 19, 38, 
64 (protokollförs) 

 Kommunchef/ 

Enhetschef 

  

3.12 Beslut om stridsåtgärder  KS-au   

Arbetstidens förläggning, jour och beredskap betraktas som verkställighet 

Ledigheter 

Nr Delegation Lagrum Delegat Vidaredelegation Anm 

3.13 Ledighet för enskild angelägenhet max 3 
dgr/kalenderår 

 Plan- och 
byggchef 

  

3.14 Ledighet för enskild angelägenhet max 10 
dgr/kalenderår 

 Kommunchef   

3.15 Tjänstledighet utan lön max 6 mån  Plan- och 
byggchef 

  

3.16 Tjänstledighet utan lön mer än 6 mån  Kommunchef   

3.17 Avbryta semester för AT och bevilja 
ersättning enligt policy 

 Plan- och 
byggchef 
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Beviljande av semester och lagstadgad ledighet betraktas som verkställighet 

Personalåtgärder, uppsägning och avskedande 

Nr Delegation Lagrum Delegat Vidaredelegation Anm 

3.18 Uppsägning p.g.a. arbetsbrist  Kommunchef   

3.19 Uppsägning personliga skäl  Kommunchef   

3.20 Avskedande  Kommunchef   

3.21 Utköp chef  KS-au   

3.22 Utköp medarbetare  Kommunchef   

3.23 Förflyttning av arbetstagare inom förvaltning  Kommunchef   

3.24 Förflyttning av arbetstagare som motsätter 
sig förflyttning 

 Kommunchef   

3.25 Beslut om disciplinpåföljd/varning  Kommunchef   

3.26 Beslut om avstängning  
Tillfällig förseelse 
Svårare fel/försummelse i arbetet 

  
Kommunchef 
Kommunchef 

  

Arbetsmiljö 

Nr Delegation Lagrum Delegat Vidaredelegation Anm 

3.27 Skriftligen fördela arbetsmiljöuppgifterna 
inom förvaltningen  

 Plan- och 
byggchef 

  

Pension 

Nr Delegation Lagrum Delegat Vidaredelegation Anm 

3.28 Beslut om pensionsförstärkning  Kommunchef   

3.29 Kvarstå i tjänst efter 67 års ålder  Kommunchef   
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4 EKONOMIADMINISTRATION 

Finansförvaltning 

Nr Delegation Lagrum Delegat Vidaredelegation Anm 

4.1 Upplåning enligt kommunfullmäktiges beslut  Ekonomichef   

4.2 Konvertering av lån  Ekonomichef   

4.3 Placering av donationsmedel  Ekonomichef   

4.4 Placering av likviditet  Ekonomichef   

4.5 Utdelning av donationsmedel  KS-au   

Attesträtt 

Nr Delegation Lagrum Delegat Vidaredelegation Anm 

4.6 Utse attestanter  Ordförande   

4.7 Beslut om teckningsrätt för post- och 
bankgirotransaktioner 

 Ekonomichef   

Upphandling och inköp 

Nr Delegation Lagrum Delegat Vidaredelegation Anm 

4.8 Inköp och upphandling av varor och tjänster 
för belopp överstigande 5 miljoner kronor  
(Inköp och upphandling av varor och tjänster 
inom ramen för beviljade anslag, samt 
tecknande av ramavtal betraktas som 
verkställighet och handläggs av respektive 
budgetansvarig) 

 KS-au   

4.9 Upphandlingar, inköp och övriga åtgärder 
inom ramen för kommunsamverkan 

 Ekonomichef   

4.10 Utse anbudsöppnare  KS-ordförande   

Försäljning 

Nr Delegation Lagrum Delegat Vidaredelegation Anm 

4.11 Försäljning av utrangerat material, utrustning 
    --0,5 basbelopp 
0,5-2,0 basbelopp 
2,0--     basbelopp 

  
Verks.ansvarig 
Kommunchef 
KS-au 

  

Fordran 

Nr Delegation Lagrum Delegat Vidaredelegation Anm 

4.12 Avskrivning av fordran 
     --0,2 basbelopp 
0,2--      basbelopp 

  
Ekonomichef 
KS-au 

  

4.13 Avstängning från service som kunden inte 
betalar 

 Verks.ansvarig   

Taxor och avgifter 

Nr Delegation Lagrum Delegat Vidaredelegation Anm 

4.14 Tillämpning av taxebestämmelser  Verks.ansvarig   
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Nr Delegation Lagrum Delegat Vidaredelegation Anm 

4.15 Nedsättning av avgift  Verks.ansvarig   
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5 ALLMÄN ADMINISTRATION 

Allmänna handlingar 

Nr Delegation Lagrum Delegat Vidaredelegation Anm 

5.1 Fastställande av dokumenthanteringsplan, 
arkivbeskrivning och riktlinjer för gallring av 
allmänna handlingar inom plan- och 
byggnadsnämndens verksamhetsområde 

 Plan- och 
byggchef 

  

5.2 Besluta om utlämnande samt förbehåll vid 
utlämnande av handling  
(Offentlighets- och sekretesslag 2009:400) 

 Plan- och 
byggchef 

  

5.3 Tillstånd för utomstående att använd 
kommunvapnet 

 Kommunsekr.   

Projekt 

Nr Delegation Lagrum Delegat Vidaredelegation Anm 

5.4 Besluta om deltagande i förekommande 
projekt inom plan- och byggnadsnämndens 
verksamheter 

 Nämnd   

Yttrande och omprövningar 

Nr Delegation Lagrum Delegat Vidaredelegation Anm 

5.5 Beslut att inhämta remissvar från annan 
nämnd eller överlämna remiss till annan 
nämnd för besvarande å kommunens vägnar 

 KS-ordförande   

5.6 Beslut om att avge yttrande med anledning 
av besvär över delegats beslut 

 Nämnd   

5.7 Omprövning av delegats beslut (FörvL) vid 
besvär 

 Nämnd   

Notering 
Plan- och byggnadsnämndens ordförande, Plan- och byggnadsnämndens andre vice ordförande, två i 
förening, har rätt enligt har enligt gemensamma reglementsbestämmelser § 19 för Dals-Eds nämnder rätt att 
teckna handlingar inom plan- och byggnadsnämndens verksamhetsområde. I övrigt bestämmer plan- och 
byggnadsnämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Representation, deltagande i kurser/konferenser samt uppvaktning enligt lokala bestämmelser inom ramen 
för beviljade anslag samt gällande policys och riktlinjer, betraktas som verkställighet och handläggs av 
respektive budgetansvarig. 
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6 NÄMNDSPECIFIKT  

Gemensamma bestämmelser för delegering  

Delegeringen innefattar rätt för respektive delegat 

att om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig, förelägga sökanden att 

avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att ansökan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick (9 kap. 

22 § första stycket PBL) 

att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 22 § första stycket PBL är så ofullständig att den inte kan 

prövas i sak (9 kap. 22 § andra stycket PBL) 

att besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan, inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap 

31 c § 

att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 § 

förvaltningslagen 

Författning Ärende Delegat Anteckningar 

PBL 5 kap. Planbesked m.m.   

PBL 5 kap. 2 och 5§§ Beslut om planbesked i de fall stöd för 

den avsedda åtgärden finns i en aktuell 

eller aktualitetsförklarad översiktsplan 

 Nämnd  

KF om ÖP inte 

överensstämmer med 

ansökan 

PBL 5 kap. 4 § Beslut om överenskommelse med 

sökanden att planbesked får lämnas 

senare än inom fyra månader 

Plan- och 

byggchef/plan

arkitekt 

 

PBL 9 kap. Lov m.m.   

PBL 9 kap. 2 § första stycket 1 

och 2 

Beslut om bygglov inom ramen för de 

föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32a §§ 

PBL i följande ärenden: 

  

 a) Nybyggnad av flerbostadshus  Nämnd 

 b) Tillbyggnad eller 

komplementbyggnad inom detaljplan 

för handel, kontor, hantverk eller 

industri med högst 200 m
2 

bruttoarea 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

 c) Nybyggnad av en- eller 

tvåbostadshus, fritidshus  

 Nämnd 

 d) Tillbyggnad av en- eller två-

bostadshus, fritidshus 

Bygglovsingen

jör 

Handläggare 

Plan- och 

byggchef 

 

 e) Ny- eller tillbyggnad av Bygginspektör  
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komplementbyggnad (ex garage, 

gäststuga, förråd mm) med högst 80 

m
2
 bruttoarea 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 f) Ny- och tillbyggnad av kiosk, 

avloppspumpstation eller därmed 

jämförliga byggnader 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Bygginspektör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 9 kap. 2 § första stycket 

3a) 

g) Ta i anspråk eller inreda byggnad 

helt eller delvis för väsentligen annat 

ändamål inom område med 

detaljplan eller 

områdesbestämmelser 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 9 kap. 2 § första stycket 

3b) 

h) Inredande av någon ytterligare 

bostad eller någon ytterligare lokal 

för handel, hantverk eller industri 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 9 kap. 2 § första stycket 

3c) och 8 § första stycket 2c) 

i) Byte av färg, fasadbeklädnad, 

taktäckningsmaterial eller andra 

åtgärder som avsevärt påverkar 

byggnadens yttre utseende 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 9 kap. 8 § första stycket 

2b)  

 

j) 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 detalj-

plan eller områdesbestämmelser 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 9 kap. 2 § första stycket 1 

och 2 

 

k) Ändring av gällande bygglov inom 

ramen för tidigare medgiven 

bruttoarea eller medgiven avvikelse 

från detaljplan eller 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen
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områdesbestämmelser
1
 jör 

Plan- och 

byggchef 

PBL 9 kap. 8 § första stycket 1 

och 16 kap. 7 § samt PBF 6 

kap. 1-2 §§ 

l) Nybyggnad eller väsentlig ändring av 

upplag eller materialgårdar (p. 2) 

fasta cisterner  (p. 4), murar och 

plank (p. 7) samt 

transformatorstation (p. 10) 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Bygginspektör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 9 kap. 8 § första stycket 1 

och 16 kap. 7 § samt PBF 6 

kap. 3-4 §§ 

m) Uppsättande eller väsentlig ändring 

av skyltar eller ljusanordningar 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 9 kap. 10 §  Beslut om rivningslov inom ramen för de 

föreskrifter som anges i 9 kap. 34 § PBL, 

dock ej rivning av byggnad som ur histo-

risk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt har större värde 

eller rivning som kräver beslut enligt 

annan författning 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 9 kap. 11-13 §§ Beslut om marklov inom ramen för 

föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL  

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 9 kap. 14 § Bygglov för åtgärder som inte kräver lov Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 9 kap. 19 § Beslut om villkorsbesked inom ramen för 

föreskrifterna i 9 kap 19 § 

Bygginspektör  

                                                      
1
 Det bör observeras att det i PBL inte finns några särskilda regler om ”ändring” av lov. Formellt sett ska alltså en 

ansökan om ändring av lov handläggas på samma sätt som en ansökan om nytt lov. Om det redan finns ett lov som 

byggnadsnämnden beviljat, bör det dock finnas möjligheter att delegera beslutanderätt som avser vissa ändringar i 

förhållande till det redan beviljade lovet.  
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Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

PBL 9 kap. 24 § Beslut om att samordning med 

miljönämnd enligt 9 kap. 24 § 1 stycket ej 

ska ske, då särskilda skäl för det 

föreligger. 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 9 kap. 27 § Beslut om att förlänga handlägg-

ningstiden för ärende om lov eller 

förhandsbesked i högst tio veckor utöver 

de ursprungliga tio veckorna  

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Bygginspektör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 9 kap 33 § 

 

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 om-

givningen. 

Bygginspekör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 10 kap. m.m. Anmälan, genomförandet av åtgärder 

m.m. 

  

PBF 6 kap. 10 § första stycket Beslut att, om en anmälan av 

anmälningspliktig 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  

Handläggare 

Bygginspektör 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBF 6 kap. 10 § andra stycket Beslut att avvisa anmälan om 

föreläggande enligt 6 kap. 5 § första 

stycket inte följs och anmälan är så 

ofullständig att anmälan inte kan 

handläggas i sak 

Handläggare 

Bygginspektör 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 10 kap. 13 § Beslut att utse ny kontrollansvarig om en Bygginspektör  
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kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

PBL 10 kap. 22 § första 

stycket 1 

Beslut att ge startbesked om det enligt 10 

kap. 14 § inte behövs något tekniskt 

samråd 

Bygginspektör/

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 10 kap. 22 § första 

stycket 2 

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 

 

Handläggare 

Bygginspektör 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 10 kap. 23-24§§ 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 

samt ge de upplysningar om krav 

enligt annan lagstiftning som behövs 

Bygginspektör

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 10 kap. 27-28 §§ och 11 

kap. 8, 19-20 §§ 

Anmärkning i anslutning till 

arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen 

för nämndens tillsynsarbete som 

innefattar för byggherren bindande 

föreskrift (föreläggande). Föreläggande 

med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av 

nämnden 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 10 kap. 18 § Beslut att det för rivningsåtgärder inte 

behövs någon kontrollplan 

Bygginspektör  
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Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

PBL 10 kap 29 § Beslut om kompletterande villkor för 

bygg- eller rivningsåtgärderna eller för 

kontrollen 

Bygginspektör/

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 10 kap. 34-37 §§ Beslut om slutbesked respektive om 

interimistiskt slutbesked enligt 

föreskrifterna i 10 kap. 34-37 §§ PBL 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

10 kap. 4 § PBL Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk 

utan att slutbesked lämnats 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 11 kap    

PBL 11 kap. 7 §  Avge skriftligt ingripandebesked inom 

ramen för föreskrifterna 11 kap. 7 § PBL 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 11 kap. 9 § Beslut att av polismyndigheten begära 

det biträde som behövs för tillträde enligt 

11 kap. 8 § PBL 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 11 kap. 17 § Beslut om lovföreläggande om en 

lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om 

Bygginspektör/

Handläggare 
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det är sannolikt att lov kan ges för 

åtgärden och delegaten har befogenhet 

att besluta i lovärendet 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

PBL 11 kap. 18 § 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 

 Nämnd 

PBL 11 kap. 30-32 §§ Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller 

åtgärd. Vitesföreläggande beslutas av 

nämnd. 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 11 kap. 33 § 1 Beslut om förbud mot användning av hela 

eller delar av byggnadsverk om 

byggnadsverket har säkerhetsbrister.  

Vitesföreläggande beslutas av nämnd. 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 11 kap. 33 § 2 Beslut om förbud mot användning av hela 

eller delar av byggnadsverk, om det inte 

finns förutsättningar för att ge slutbesked 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 1 1 kap. 34 § Besluta att utse annan funktions-

kontrollant inom ramen för föreskrifterna i 

11 kap. 34 § PBL 

Bygginspektör 

Bygglovsingen

jör 

Handläggare 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 11 kap. 35 § Beslut att entlediga kontrollansvarig inom 

ramen för föreskrifterna i 10 kap. 11 och 

11 kap. 35 §§ PBL och att, efter förslag 

av byggherren, besluta om en ny 

kontrollansvarig  

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 
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PBL 11 kap. 39 § 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 11 

kap. 19-24 §§ PBL 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBL 12 kap.    

PBL 12 kap. 8-11 §§ och 

kommunens plan- och 

bygglovtaxa  

 

Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall 

med tillämpning av kommunens plan- och 

bygglovtaxa 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

Plan- och byggförordningen 

m.m. 

   

PBF 3 kap. 21 § 

 

Bestämma – i kontrollplan eller genom 

särskilt beslut – att krav på omfattande 

ändringar av andra delar än den direkt 

berörda av en byggnad inte behöver 

utföras förrän vid en viss senare tidpunkt 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

PBF 8 kap. 6 § 

 

 

 

 

 

Förelägga den som äger eller ansvarar 

för en motordriven anordning installerad i 

ett byggnadsverk att se till att 

anordningen kontrolleras (om det behövs 

för att säkerställa att den uppfyller de 

krav som gäller för anordningen enligt 8 

kap. 4 § PBL) 

Handläggare 

Bygginspektör 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd (BFS 2011:12, 

med ändringar omtryckt i BFS 

2012:11 H 14) om hissar och 

vissa andra motordrivna 

anordningar 

Beslut om längre besiktningsintervall 

enligt 3 kap. 16 § 

Beslut om anstånd med besiktning i fall 

där det finns särskilda skäl enligt 3 kap. 

17 §  

 

 

 Nämnd 

 

Nämnd 

 

PBF 5 kap. 8-16 §§ med 

tillhörande föreskrifter samt 11 

kap. 33 § 1 PBL 

Besluta om användningsförbud för hissar 

och andra motordrivna anordningar 

 Nämnd 
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PBF 5 kap. 1-7 §§ med 

tillhörande föreskrifter (samt 

11 kap. 19-20 §§ PBL) 

Besluta om föreläggande (utan vite) mot 

ägare till byggnader som inte fullgör sina 

skyldigheter ifråga om funktionskontroll 

av ventilationssysten  

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Bygginspektör 

Plan- och 

byggchef 

 

Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd om 

funktionskontroll av 

ventilationssystem och 

certifieringar av sakkunniga 

funktionskontrollanter, BFS 

2011:16 OVK 1 , ändrad 

2012:6, OVK 2, 4 §  

 

Beslut om senareläggning av 

besiktningstidpunkt inom ramen för 

föreskrifterna i 4 § (om det finns särskilda 

skäl) 

Handläggare 

Bygginspektör 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

Boverkets byggregler, BFS 

2011:6, omtryck 2014:3 

   

BBR 1:21 

 

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  

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

Boverkets föreskrifter 

2011:10, omtryck 2013:10, 

om tillämpning av 

europeiska 

konstruktionsstandarder 

(eurokoder) 

BFS 2013:10, EKS 9, 3 § 

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 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

Fastighetsbildningslagen 

(1970:988) 

 
  

FBL 4 kap. 25§ 
Företräda byggnadsnämnden vid samråd 

med lantmäterimyndigheten med rätt att 

anföra att frågan om förhandsbesked 

eller bygglov bör avgöras innan 

fastighetsbildning sker  

Ordförande  

FBL 5 kap. 3 § tredje stycket 
Besluta att påkalla fastighetsreglering 

som behövs för att mark och vatten ska 

kunna användas på ett ändamålsenligt 

sätt 

 Nämnd 

FBL 14 kap. 1 a § första 

stycket 3-7 
Besluta att ansöka om fastighets-

bestämning  

 Nämnd 

FBL 15 kap. 11 § 
Godkännande av förrättning, för-

rättningsbeslut eller gränsutmärkning 
Ordförande  
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Anläggningslagen 

(1973:1149) 

 
  

AL 21 § 
Företräda byggnadsnämnden vid samråd 

med lantmäterimyndigheten med rätt att 

anföra att frågan om förhandsbesked 

eller bygglov bör avgöras innan 

gemensamhetsanläggning inrättas  

Ordförande  

AL 18 § första stycket 3 Rätt att påkalla förrättning  Nämnd  

AL 30 § 
Godkännande av beslut eller åtgärd 

Ordförande  

Ledningsrättslagen 

(1973:1144) 

 
  

LL 19 § 
Företräda byggnadsnämnden vid samråd 

med lantmäterimyndigheten med rätt att 

anföra att frågan om förhandsbesked 

eller bygglov bör avgöras innan 

upplåtelse av ledningsrätt sker  

Ordförande  

LL 28 § 
Godkännande av beslut eller åtgärd 

Ordförande  

Lag (2014:320) om 

färdigställandeskydd. 

 
  

LFS 3 § första stycket andra 

meningen 

Prövning av behov och beslut i frågan om 

färdigställandeskydd behövs eller inte vid 

nybyggnad av småhus som inte ska 

användas för permanent bruk  

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

LFS 3 § första stycket första 

meningen 

Prövning av behov och beslut i frågan om 

färdigställandeskydd behövs eller inte vid 

tillbyggnad m.m. 

Bygginspektör 

Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Plan- och 

byggchef 

 

Kom 

munallagen 

(1991:900) 

 
  

KL 6 kap. 36 § 
Beslut i alla ärenden inom nämndens 

ansvarsområde i de fall beslut i ärendet 

är så brådskande att nämndens beslut 

inte kan avvaktas 

 Ordförande eller, vid 

förhinder för denne, 

vice ordförande 

Lag (2006:378) om 

lägenhetsregister 

 
  

10 § 

11 § 

 

Fastställa belägenhetsadress 

Fastställa lägenhetsnummer 

 

Plan- och 

byggchef/plan

arkitekt 
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Handläggare 

Bygglovsingen

jör 

Bygginspektör 

 


