Antagen av myndighetsnämnden den 7 januari 2015, § 4. Dnr: MN 000001/2015‐901
Senast reviderad av myndighetsnämnden den 8 oktober 2019, § 98.

Delegationsordning för Myndighetsnämnden i Båstads kommun
Allmänt om delegation
Vad innebär delegation?
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 37‐40 §§), innebär att rätten att besluta i ett visst ärende
eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon annan. Den som har sådan rätt kallas delegat.
Delegaten företräder myndighetsnämnden, så att delegatens beslut ses som nämndens beslut.
Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.
Myndighetsnämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delegationsuppdraget.
Nämnden kan också ta över ett ärende och fatta beslut, förutsatt att delegaten ännu inte har fattat
något beslut.
Delegaten har redovisningsansvaret till myndighetsnämnden och det straffrättsliga ansvaret.
Det innebär att delegaten kan dömas för exempelvis tjänstefel om beslutet är felaktigt.
Delegaten har rätt att överlämna ärenden som omfattas av delegation för avgörande i myndighets‐
nämnden.

Förutsättningar för myndighetsnämndens rätt att delegera
Delegation inom myndighetsnämnden förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige
besluta om ett reglemente för nämnden, som talar om vilka verksamhetsområden som nämnden
ska hantera och i vilka ärenden eller grupper av ärenden som nämnden ska fatta beslut.
Sedan kan myndighetsnämnden besluta att delegera beslutanderätten. De vanligast förekommande
ärendena samlas i myndighetsnämndens delegationsordning, men nämnden kan också besluta om
delegation i en viss fråga enligt särskilt beslut.

Vad kan myndighetsnämnden delegera?
Myndighetsnämnden bestämmer själv i vilka ärenden eller ärendegrupper som beslutanderätten
ska delegeras. Kommunallagen anger dock att beslut i vissa typer av ärenden inte får delegeras
(6 kap 38 § KL).
Följande typer av ärenden får inte delegeras av myndighetsnämnden:
‐ Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga
nämndens övergripande ansvar för verksamheten
‐ Framställningar eller yttranden till fullmäktige
‐ Yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats
‐ Yttranden med anledning av att nämndens egna beslut har överklagats
‐ Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt (det innebär att bland annat ärenden som får stora
konsekvenser för kommunen eller där politiska bedömningar är avgörande, inte kan
delegeras från nämnden)
‐ Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden
‐ Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter, bland annat inom plan‐ och bygglagens
område, där beslut i vissa ärenden uttryckligen inte får delegeras.

Delegering och verkställighet
Delegering av verklig beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som varje arbetsfördelning
mellan anställda medför, det vill säga ren verkställighet. Gränsen mellan delegering och ren verk‐
ställighet är ofta något flytande. Med beslut i delegationsordningen avses endast beslut i kom‐
munallagens mening. Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det finns utrymme för
alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar.
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar, som till exempel vid
tillämpning av en taxa eller riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas.

Till vem kan myndighetsnämnden delegera?
Myndighetsnämnden kan enligt 6 kap 37 § KL lämna delegation till:
‐ En ledamot eller ersättare i nämnden
‐ En av kommunens anställda
‐ Ett utskott
‐ Ett presidium
Det är inte tillåtet att delegera till:
‐ En grupp av anställda
‐ En anställd tillsammans med en ledamot eller ersättare (det kallas blandad delegering)
‐ En anställd i kommunalt bolag
Om delegaten har en förordnad vikarie eller ställföreträdare så tar denne över beslutanderätten,
men om det inte finns någon så tar ersättaren i delegationsordningen över istället.
Om varken ordinarie delegat eller ersättare finns tillhands eller har angetts och beslutet inte kan
dröja, ska ärendet avgöras av delegatens chef eller lämnas till ordföranden för avgörande.
I myndighetsnämnden ersätter vice ordförande vid ordförandens frånvaro om inte annat anges
särskilt i delegationsordningen eller i särskilt beslut.

Brådskande ärenden
Myndighetsnämnden får, enligt 6 kap 39 § KL, uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att
besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Det rör sig bara
om ärenden som absolut måste avgöras omgående, till exempel olika typer av brådskande
tillsynsärenden.
Ärenden som avgörs med den här bestämmelsen, ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde
och är att anse som ett beslut av nämnden.

Anmälan av delegationsbeslut m.m.
Delegationsbeslut ska anmälas till myndighetsnämnden, enligt 6 kap. 39‐40 §§ KL. Besluten ska
anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde, om inte annat anges i delegationsordningen.
Anmälan av fattade delegationsbeslut ska senast åtta dagar före nämndens sammanträdesdag
tillställas sekreteraren genom en förteckning över delegatens samtliga beslut efter föregående
anmälan.
Beslut fattat med stöd av delegation ska vara skriftligt och undertecknat. Av beslutet ska framgå att
det är fattat med stöd av delegation från nämnden och enligt vilken punkt i delegationsordningen.
Delegaten ansvarar för eventuell delgivning till den som berörs av beslutet. Besvärshänvisning ska
finnas med i beslutet.
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Förkortningar
AL
FL
KL
Kc
KS
KSo
LBE
LFAP
LHF
LGS
LHP
LL
LSO
LO
MB
MN
OL
OSL
PBF
PBL
RO
SSL
TL
LHRL
LEPB
UN
VA
VN
VOc
ÄPBL
FSO
FBE

Alkohollag (2010:1622)
Förvaltningslagen (2017:900)
Kommunallagen (2017:725)
Kommunchef
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Lag (2006:805) om foder och animaliska produkter
Lokala hälsoskyddsföreskrifter
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Lag (1966:742) om hotell‐ och pensionatsrörelse
Livsmedelslagen (2006:804)
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Lokala ordningsföreskrifter i Båstads kommun
Miljöbalken (1998:808)
Myndighetsnämnden
Ordningslagen (1993:1617)
Offentlighets‐ och sekretesslagen (2009:400)
Plan‐ och byggförordningen (2011:338)
Plan‐ och bygglagen (2010:900)
Renhållningsordning för Båstads kommun
Strålskyddslagen (2018:396)
Tobakslagen (1993:581)
Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425)
Utbildningsnämnden
Vatten och avlopp
Vård‐ och omsorgsnämnden
Verksamhetsområdeschef med ansvar som huvudprocessägare för verksamhetsområdet
Äldre plan‐ och bygglagen (1987:10)
Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789)
Förordning om brandfarliga och explosiva varor (2010:1075)

Firmateckningsrätt
Rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra handlingar för kommunens räkning
utgör ren verkställighet och är följaktligen inte något beslut i kommunallagens mening. I vissa fall
kan denna rätt eller behörighet framgå av särskilt fattade beslut av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller någon annan nämnd i samband med att beslut fattas att godkänna/ingå
avtal eller andra rättshandlingar. Oftast är det dock fråga om avtal och andra handlingar som
undertecknas av t.ex. en verksamhetsområdeschef som ett led i den löpande verksamheten och
som finansieras inom beslutad budgetram för respektive nämnd. I dessa fall framgår rätten eller
behörigheten att underteckna avtal och andra handlingar av respektive nämnds generella beslut
om firmateckningsrätt (för kommunstyrelsens del ‐ se kommunstyrelsens beslut 2015‐01‐02).
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Allmänna delegationsbestämmelser
Dessa bestämmelser gäller om inte annat är särskilt föreskrivet i denna
delegationsordning eller framgår av särskilt beslut
Nr.

Ärende

MN/
A001

Beslut om avslag på begäran om utläm‐
nande av allmän handling till enskild eller
annan myndighet samt uppställande av
förbehåll i samband med utlämnande till
enskild.

MN/
A002

Beslut om avslag på begäran om utläm‐
nande av anbud i upphandling samt upp‐
ställande av förbehåll i samband med
utlämnandet.
Beslut att lämna ut uppgifter ur personre‐
gister till statliga myndigheter i forsknings‐
syfte.

MN/
A003
MN/
A004

MN/
A005
MN/
A006

Överklagande, yrkande om inhibition samt
yttrande till länsstyrelsen eller domstol, när
länsstyrelse eller domstol ändrat nämn‐
dens beslut och detta beslut ursprungligen
fattats av delegaten (omfattar även beslut
om överklagande, yrkande om inhibition
samt yttrande till domstol ska ske).
Beslut att avge yttrande till domstol eller
annan myndighet med anledning av
överklagande av delegationsbeslut.
Beslut om att avvisa överklagande som
kommit in för sent.

Lagrum
6 kap 7 § OSL

Delegat
VOc

VOc

Kommun‐
arkivarien

Om uppgiften överläm‐
nats till centralarkivet
beslutar kommunarki‐
varien

Delegaten i
ursprungs‐
beslutet

VOc/Avdel‐
ningschef

Delegaten i
ursprungs‐
beslutet
Delegaten i
ursprungs‐
beslutet

Avdelnings‐
chef

Kommunjurist

12 kap 6 SoL

45 § FL

45 § FL

Kanslichef

37‐38 §§ FL

MN/
A009

Omprövning av beslut.

37‐38 §§ FL

MN/
A010

Beslut om att föra nämndens talan vid
över‐ och underdomstolar, exekutions‐
säten samt övriga myndigheter i Sverige.
Beslut om att utse och avvisa ombud att
föra nämndens talan vid över‐ och
underdomstolar, exekutionssäten samt
övriga myndigheter i Sverige.
Beslut att såsom kommunens ombud föra
nämndens talan vid över‐ och underdom‐
stolar, exekutionssäten samt övriga myn‐
digheter i Sverige, med den behörighet som
framgår av 12 kap 14 § rättegångsbalken,
samt med rätt att förordna annan i sitt
ställe, allt i den mån det ej genom särskilt
beslut uppdragits åt annan.
Beslut om polisanmälan angående brott
mot den egna verksamheten (ekonomiskt
bistånd, skadegörelse m.m.).
I nämndens ställe besluta om och
avge yttrande i ärenden om remisstiden
inte medger att ärendet hinner behandlas
i nämnden eller är av principiell
beskaffenhet eller av större vikt.

Delegaten i
ursprungs‐
beslutet
Delegaten i
ursprungs‐
beslutet
Nämndens
ordförande

MN/
A008

MN/
A011
MN/
A012

MN/
A013
MN/
A014

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

Beslut om att avvisa överklagande som
kommit in för sent, i de fall där
ursprungsbeslutet ej fattats på
tjänstemannadelegation.
Beslut att omprövning ska ske.

MN/
A007

Ersättare
Kanslichef/
Kommun‐
jurist

Nämndens
ordförande

10 kap 2 § OSL

VOc/
Kanslichef/
Kommun‐
jurist
Kommun‐
jurist
VOc
VOc
Nämndens
vice ord‐
förande
Nämndens
vice ord‐
förande

Kommunjurist

Miljöchef,
bygglovchef,
VoC

VOc

Avdelnings‐
chef

VOc

Avdelnings‐
chef
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Nr.

Ärende

Lagrum
6 kap 39 § KL

Delegat

MN/
A015

Beslut i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Nämndens
ordförande

MN/
A016
MN/
A017

Beslut om förtroendemännens deltagande
i kurser etc.
Beslut om antagande och revideringar av
nämndens dokumenthanteringsplaner.

Nämndens
ordförande
Kommun‐
arkivarie

MN/
A018

Att besluta om gallring av nämndens
handlingar.

Kommun‐
arkivarie

MN/
A019

Beslut om ramavtalsupphandling av
kommunövergripande ramavtal.

Upphandlare

MN/
A020

Beslut om att kommunen ansluter sig till
ramavtal som ingåtts av samarbets‐
organisationer (t.ex. Kommentus).

Upphandlare

MN/
A021

Beslut om upphandling (värde över 28%
av tröskelvärdet) av verksamhetsspecifika
varor och tjänster i enlighet med inköps‐
och upphandlingspolicy, samt förlängning
av befintliga avtal.

VOc

Ersättare

Anmärkning

Nämndens
vice
ordförande
Kanslichef
Kanslichef
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Samhällsbyggnad: Bygglov, kart/GIS, bostadsanpassning m.m.
Nr.
MN/
B001

Ärende
Beslut i ärenden med stöd av plan‐ och
bygglagen, med undantag av:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

MN/
B002

Ärenden av principiell
natur/betydelse eller
stor vikt.
Förelägganden eller förbud
vid vite utom de som med‐
delas med stöd av ÄPBL 10:3
och 16 2 st, och PBL 11:30‐32
och 33 1 st.
Beslut om förelägganden som
förenas med upplysning om
att den åtgärd som föreläg‐
gandet avser kan komma att
utföras genom byggnads‐
nämndens försorg på bekost‐
nad av den som föreläggandet
riktas mot.
Avgöra frågor om byggsank‐
tionsavgift enligt PBL 11 kap.

Lagrum
ÄPBL och PBL
samt tillhörande
förordningar

Delegat
VOc, stadsarkitekt,
bygglovchef eller
bygglovhandläggare

KL 6:38,
ÄPBL 11:3 och
PBL 12:6

Delegerings‐
förbud råder.

KL 6:38,
PBL 12:6

Delegerings‐
förbud råder.

Delegerings‐
förbud råder.

Punkt 5) och 6)
tillkom 2015‐02‐11,
rev. 2015‐03‐12.
Punkt 5 och 6 gäller
inte bygglov för ändrad
användning och för
komplementbyggnader
inom tomt.

Huvudbeslut i förhandsbesked‐

Beslut om senareläggning av
besiktningssynpunkt.

MN/
B004

Beslut att medge avsteg från föreskrif‐
terna om det finns särskilda skäl och
byggnadsprojektet ändå kan bli
tekniskt tillfredställande och det inte
finns någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt.
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.

MN/
B005

Boverkets föreskrifter
och allmänna råd (BFS
1994:25 HI med änd‐
ringar omtryckt i BFS
2006:26 H 10) om
hissar och vissa andra
motordrivna anord‐
ningar.
Vidaredelegation
från VOc är tillåten.
Tilldelad
handläggare.
Vidaredelegation
från VOc
är tillåten.

PBF 3 kap 4, 5, 18
och
19 §§.

VOc, stadsarkitekt,
bygglovchef eller
bygglovhandläggare

Boverkets före‐
skrifter och all‐
männa råd om
funktionskontroll
av ventilationssy‐
stem, (BFS
1991:36) 4 §
Boverkets före‐
skrifter (BFS
2011:6) och BBR
1:22

VOc, stadsarkitekt,
bygglovchef eller
bygglovhandläggare

VOc, stadsarkitekt,
bygglovchef eller
bygglovhandläggare

Tilldelad
handläggare.
Vidaredelegation
från VOc
är tillåten.

Boverkets före‐
skrifter (BFS
2010:28) om
tillämpning av
europeiska kon‐
struktionsstan‐
darder (euroko‐
der) EKS 10, 3 §

VOc, stadsarkitekt,
bygglovchef eller
bygglovhandläggare

Tilldelad
handläggare.
Vidaredelegation
från VOc är tillåten.

Beslut om användningsförbud för
hissar och andra motordrivna
anordningar.

MN/
B003

Vidaredelegation
från VOc
är tillåten.

Delegerings‐
förbud råder.

Huvudbeslut i förhandsbesked‐

Beslut om anstånd med besiktning.

Anmärkning
Tilldelad
handläggare.

KL 6:38,
ÄPBL 11:3 och
PBL 12:6
KL 6:38,
ÄPBL 11:3 och
PBL 12:6

och bygglovärenden utanför
detaljplanelagt område som
går den sökande emot.

och bygglovärenden som
innebär lokalisering av ny
bebyggelse utanför detalj‐
planelagt område.
Beslut om längre besiktningsintervall.

Ersättare
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Nr.
MN/
B006

MN/
B007

MN/
B008

Ärende

Lagrum

Beslut om föreläggande (utan vite) som
behövs för att byggnadens ägare ska
fullgöra sin skyldighet:
1. att, för byggnader med luft‐
konditioneringssystem enligt
10 § i lagen som inte ska
energideklareras, se till att
systemet regelbundet besik‐
tigas på det sätt som anges i
11 § första stycket.
2. att, den energideklaration
som senast har upprättats för
byggnaden är tillgänglig på
väl synlig plats enligt vad som
anges i 13 §.
Företräda byggnadsnämnden* vid
samråd med lantmäterimyndigheten.

Lagen (2006:985)
om energidekla‐
rationer, 11, 13
och 25 §§.

VOc, stadsarkitekt,
bygglovchef eller
bygglovhandläggare

Tilldelad
handläggare.
Vidaredelegation
från VOc är tillåten.

Fastighetsbild‐
ningslagen
(1970:988)
4 kap. 25 §

VOc, stadsarkitekt,
bygglovchef eller
bygglovhandläggare

Tilldelad
handläggare.

Besluta att påkalla fastighetsreglering
som behövs för att mark och vatten ska
kunna användas på ett ändamålsenligt
sätt.

5 kap. 3 § 3 st

Besluta att ansöka om fastighets‐
bestämning.

14 kap. 1a § 1 st
3‐7

Beslut att godkänna förrättning, för‐
rättningsbeslut eller gränsutmärkning.
Företräda byggnadsnämnden vid sam‐
råd med lantmäterimyndigheten.

15 kap. 11§

Delegat

Ersättare

Anmärkning

*Myndighets‐nämnden
är byggnadsnämnd i
Båstads kommun.

Anläggnings‐
lagen
(1973:1149) 12,
18, 23 och 30 §§

VOc, stadsarkitekt,
bygglovchef eller
bygglovhandläggare

Tilldelad
handläggare.

Ledningsrätts‐
lagen
(1973:1144)
21 och 28 §§

VOc, stadsarkitekt,
bygglovchef eller
bygglovhandläggare

Tilldelad
handläggare.

Lagen om färdig‐
ställandeskydd
(2014:227) 3 §
Lagen (2006:378)
om lägenhets‐
register, 9 § p.1, 6
§ 1 och 3 b‐e
Lagen om
lägenhets‐
register, 10 §
Lagen om
lägenhets‐
register, 11 §
Lagen om
lägenhets‐
register, 13 §, 6 §
1 och 3

Stadsarkitekt,
bygglovchef eller
bygglovhandläggare
Kart‐ och GIS‐ingenjör

Tilldelad
handläggare.

VOc

Kart‐ och GIS‐ingenjör

VOc

Kart‐ och GIS‐ingenjör

VOc

Kart‐ och GIS‐ingenjör

VOc

Rätt att påkalla förrättning.
Godkännande av beslut eller åtgärd.

MN/
B009

MN/
B010

Företräda byggnadsnämnden vid sam‐
råd med lantmäterimyndigheten.
Godkännande av beslut eller
åtgärd.
Pröva behov av färdigställandeskydd.

MN/
B011

Beslut att föra in, ändra och ta bort
uppgifter i lägenhetsregistret.

MN/
B012

Beslut att för varje enskild entré ska
kommunen fastställa belägenhets‐
adress.
Beslut att fastställa lägenhetsnummer.

MN/
B013
MN/
B014

Beslut att löpande registrera ändringar
och kompletteringar av de uppgifter
som avses i 6 § 1 och 3 b‐e enligt lagen
om lägenhetsregister.
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Nr.

Ärende

MN/
B015

Beslut i ärende angående bostads‐
anpassning upp till tre prisbasbelopp
i varje enskilt ärende.

MN/
B016

Beslut i ärende angående bostads‐
anpassning som helt eller delvis har
gått sökanden emot.
Besluta i ärenden rörande strand‐
skyddsdispens inom de områden där
kommunen har rätt att lämna dispens.
Yttrande till lantmäterimyndighet för
fastighetsbildning inom strandskydds‐
område.
Beslut om föreläggande för att beslut
enligt MB 7 kap 18 § ska efterlevas
m.m.
Tillsyn av strandskydd.

MN/
B017
MN/
B018
MN/
B019
MN/
B020
MN/
B021

Beslut om tillstånd för skyltar och
beslut tillsynsåtgärder för lagens
efterlevande.

Lagrum

Delegat

Ersättare

Anmärkning

Handläggare för
bostadsanpassnings‐
bidrag

Stadsarkitekt,
bygglovchef

Handläggare för
bostadsanpassnings‐
bidrag
Stadsarkitekt, bygglovchef
eller bygglovhandläggare

Stadsarkitekt,
bygglovchef
VOc

Tilldelad
handläggare.

MB 7 kap 18 §

Stadsarkitekt, bygglovchef
eller bygglovhandläggare

VOc

Tilldelad
handläggare.

MB 26 kap
9‐13 §§

Stadsarkitekt, bygglovchef
eller bygglovhandläggare

VOc

Tilldelad
handläggare.

Stadsarkitekt, bygglovchef
eller bygglovhandläggare
VOc, stadsarkitekt, bygg‐
lovchef eller
bygglovhandläggare

VOc

Tilldelad
handläggare.
Tilldelad
handläggare.
Vidaredelegation
från VOc är tillåten.

Lag om
bostadsanpass‐
ningsbidrag
(1992:1574)
Lag om
bostadsanpass‐
ningsbidrag
MB 7 kap 18b §

Lag (1998:814)
med särskilda
bestämmelser om
gaturenhållning
och skyltning
5 – 16 §§.

VOc
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Miljötillsyn
Miljö m.m.
Nr.

Ärende

MN/
M100
MN/
M101
a)

MN/
M104

Beslut att begära
polishandräckning.
Besluta i tillsynsärende att
avsluta ett ärende utan åtgärd
när skada eller olägenhet inte
kunnat påvisas mot människors
hälsa eller miljön, eller då åtgärd
inte är skäligt att kräva.
Besluta om att avskriva ett
ärende där verksamhets‐
utövare/fastighetsägare genast
vidtagit åtgärder, klagande har
avlidit/flyttat, på egen begäran
dragit tillbaka ärendet eller då
störningen bedöms ha upphört.
Besluta att föreläggande/förbud
riktat mot fastighetsägare m.m.
ska skickas för inskrivning till
fastighetsbok.
Beslut att meddela föreläggan‐
den och förbud samt besluta om
åtgärder och i förekommande
fall besluta att dessa ska gälla
omedelbart oavsett om de
överklagas.
Besluta om miljösanktionsavgift
upp till 5.000 kr.

MN/
M105

Besluta om miljösanktionsavgift
mellan 5.000‐10.000 kr.

MN/
M106

Avge yttrande över ansökan om
radonbidrag med anledning av
remiss från länsstyrelsen.
Beslut att efter ansökan av till‐
ståndshavare upphäva/ändra
bestämmelser/villkor i
tillståndsbeslut.
Beslut att anmäla överträdelser
av bestämmelser i MB eller före‐
skrifter som har meddelats med
stöd av MB till polis‐ eller
åklagarmyndigheten, om det
finns misstanke om brott.
Beslut om att förelägga den som
bedriver verksamhet eller vidtar
åtgärd att lämna de uppgifter
och handlingar som behövs för
tillsyn.
Beslut att ålägga tidigare fastig‐
hetsägare/nyttjanderättshavare
lämna uppgift om ny ägares/
nyttjanderättshavares namn och
adress.
Beslut att begära att den som
bedriver verksamhet som kan
befaras medföra olägenhet för
människors hälsa eller påverka
miljön ska lämna förslag till
kontrollprogram eller förbätt‐
rande åtgärder.

MN/
M101
b)

MN/
M102
MN/
M103

MN/
M107
MN/
M108

MN/
M109

MN/
M110

MN/
M111

Lagrum

Delegat

28 kap 8 § MB
8 kap 4, 8 §§ SSL
2 kap 7 § MB, 9 kap 3 § MB,
26 kap 9 §

Avdelningschef

2 kap 3 § MB
9 kap 3 § MB

Handläggare

26 kap 15 § MB

Handläggare

26 kap 9 och 26 §§ MB
20 § TL
32 § SSL

Handläggare

30 kap 3 § MB
Förordning (2012:259) om
miljösanktionsavgifter
30 kap 3 § MB
Förordning (2012:259) om
miljösanktionsavgifter

Handläggare

Ersättare

Anmärkning

Handläggare

Handläggare

Avdelningschef

Handläggare

Handläggare
24 kap 8 § MB

Avdelningschef

26 kap 2 § MB

Handläggare

26 kap 21 § MB
8 kap 4 § SSL

Handläggare

26 kap 13 § MB

Handläggare

26 kap 19 § 3 st MB

Handläggare

Handläggare

Delegationen
utgår då det är
verkställighet
och inget
beslut.
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Nr.

Ärende

MN/
M112

Besluta i tillsynsärenden angå‐
ende miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd:
a) Som i miljöprövnings‐
förordningen har be‐
teckningen B eller C.
b) Miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd i övrigt.
Beslut att förelägga den som
bedriver miljöfarlig verksamhet
att avge miljörapport
Beslut att förelägga den som
bedriver verksamhet eller vidtar
åtgärd eller som upplåter bygg‐
nad för bostäder eller allmänt
ändamål att utföra sådana
undersökningar av verksam‐
heten och dess verkningar som
behövs för tillsynen.
Beslut att föreskriva att under‐
sökning av verksamhet och dess
verkningar i stället ska utföras
av någon annan och att utse
någon att göra sådan undersök‐
ning, om kostnaden för under‐
sökningen inte överstiger 20.000
kr.
Beslut om att undersökning får
förenas med förbud att överlåta
den berörda fastigheten eller
annan egendom till dess under‐
sökningen är slutförd.
Beslut att meddela förbud vid
vite att rubba eller skada mätap‐
parat eller liknande utrustning
som behöver sättas ut vid under‐
sökningar.
Beslut om villkor av mindre
betydelse som i beslut/dom
överlåtits till tillsynsmyndighet
att fastställa.

Miljöprövningsförordning
(2013:251)

Avge yttrande till Samhälls‐
byggnad i enskilda ärenden.
Avge yttrande för detalj‐
och översiktsplan.
Avge yttrande inför beslut av
länsstyrelsen om en verksamhet
eller åtgärd ska antas medföra
betydande miljöpåverkan.
Avge yttrande till:
a) länsstyrelse/
miljödomstol i den s.k.
kompletteringsremis‐
sen vid prövning av an‐
sökan om miljö‐farlig
verksamhet.
b) länsstyrelsen i anmäl‐
ningsärende ang.
mindre ändring av till‐
ståndspliktig miljö‐
farlig verksamhet.
Besluta om åtgärd för att spåra
och undanröja risken för smitt‐
spridning vid allvarlig smittsam
sjukdom.

MN/
M113
MN/
M114

MN/
M115

MN/
M116

MN/
M117

MN/
M118

MN/
M119
MN/
M120
MN/
M121
MN/
M122

MN/
M123

Lagrum

Delegat

Ersättare

Anmärkning

Handläggare

38 § Förordning
(1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
26 kap 20 § MB

Handläggare

26 kap 22 § 1 st, första och
andra meningen MB

Handläggare

26 kap 22 § 1 st, tredje
meningen MB

Avdelningschef

26 kap 22 § 3 st MB

Avdelningschef

28 kap 1 och 7 §§ MB

Handläggare

22 kap 25 § 3 st MB

Avdelningschef

MB

Handläggare

MB, PBL

Avdelningschef

6 kap 5 § MB

Handläggare

5 § 2 st samt 21‐22 och 26
§ Förordning (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Avdelningschef

9 kap 15 § MB

Handläggare

Handläggare

Delegationen
borttagen
efter beslut
i nämnden
2015‐02‐11.

Handläggare

Handläggare
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Nr.

Ärende

MN/
M124

Besluta om att förstöra föremål
av personlig natur och låta avliva
sällskapsdjur som innehas av
privatpersoner för att förhindra
spridning av smitta.
Beslut att förelägga verksam‐
hetsutövare om att söka tillstånd
för verksamhet som är
anmälningspliktig.

MN/
M125

MN/
M126

MN/
M127

Besluta om att avvisa ett ärende
när ärende inkommit till fel
myndighet, ansökningshandling‐
arna är ofullständiga, eller då
tidsfristen för överklagande har
gått ut.

Beslut om åtgärder för
bekämpning av ohyra och andra
skadedjur.

Lagrum

Delegat

9 kap 15 § MB

Avdelningschef

9 kap 6 § punkt a MB
27 § Förordning
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälso‐
skydd
46 § Förordning
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälso‐
skydd.

Avdelningschef

Ersättare

Anmärkning

Handläggare

Handläggare

1 kap. 10 § Miljöprövnings‐
förordningen (2013:251)
45 § FL
9 kap 9 § MB

Handläggare

Avgifter och viten enligt miljöbalken
Nr.

Ärende

Lagrum

MN/
M180

Besluta om avgift enligt kommu‐
nens taxa för prövning och till‐
syn enligt MB.

Båstads kommuns taxa för
tillsyn enligt miljöbalken.

MN/
M181

Besluta att sätta ned eller efter‐
skänka avgift enligt kommunens
taxa för prövning och tillsyn
enligt MB.

27 kap 1 § MB
Förordning (1998:940) om
avgifter för prövning och
tillsyn enl. MB
Båstads kommuns taxa för
tillsyn enligt miljöbalken.

Delegat

Ersättare

Anmärkning

Ersättare

Anmärkning

Handläggare

Avdelningschef

27 kap 1 § MB
Förordning (1998:940) om
avgifter för prövning och
tillsyn enl. MB

Eldning enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter
MN/
M190

Beslut i ärende om eldning av
kvistar, grenar eller annat träd‐
gårdsavfall inom område med
detaljplan eller område med
sammanhållen bebyggelse.

9 § LHF

Handläggare

Vatten och avlopp och värmepumpar
Nr.

Ärende

MN/
M200

Besluta i ärende om tillstånd att
för högst 25 personekvivalenter:
a) inrätta avloppsanord‐
ning som en eller flera
vattentoalett ska
anslutas till.
b) ansluta en vattentoalett
till befintlig en avlopp‐
sanordning.
c)

inrätta annan avlopps‐
anordning än sådan till
vilken vattentoalett är
ansluten inom vissa de‐
lar av kommunen.

Lagrum
9 kap 7 § MB

Delegat
Handläggare

13 § punkt 1 Förordning
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälso‐
skydd
13 § punkt 2 Förordning
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälso‐
skydd
13 § 3 st Förordning
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälso‐
skydd
Lokala hälsoskydds‐
föreskrifter
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Nr.

Ärende

MN/
M201

Besluta i ärende om anmälan för
att:
a) inrätta en annan av‐
loppsanordning än vad
som avses i 13 § 1:a
stycket Förordning
(1998:899) om miljö‐
farlig verksamhet och
hälsoskydd.
b) ändring av sådana av‐
loppsanordningar som
avses i 13§ Förordning
(1998:899) om miljö‐
farlig verksamhet och
hälsoskydd, om åtgär‐
derna kan medföra vä‐
sentlig ändring av av‐
loppsvattnets mängd
eller sammansättning,
dock för högst 25 per‐
sonekvivalenter.
Beslut i ärenden om tillstånd
eller anmälan att inrätta ny
grundvattentäkt eller anmälan
för befintlig grundvattentäkt.
Beslut om tillstånd i tillsyns‐
ärende angående värmepump.

MN/
M202
MN/
M203

Lagrum
9 kap 7 § MB

Delegat

Ersättare

Anmärkning

Ersättare

Anmärkning

Handläggare

13 § 3 st Förordning
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälso‐
skydd

14 § Förordning
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälso‐
skydd.

9 kap 10 § MB

Avdelningschef

17‐19 § Förordning
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälso‐
skydd

Handläggare

Förorenade områden
Nr.

Ärende

MN/
M300

Beslut i tillsynsärenden att vidta
åtgärder inom sådana förore‐
nade områden som avses i 10
kap. MB.

MN/
M301
MN/
M302

Beslut i tillsynsärende att vidta
åtgärder inom miljöriskområde.
Beslut i tillsynsärende om
ansvar för verksamhetsut‐
övaren eller den som annars
är ansvarig för efterbehandling
att utreda föroreningar.

Lagrum

Delegat

10 kap. MB
28 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälso‐
skydd
10 kap 12 § MB

Avdelningschef

Handläggare

Avdelningschef

Handläggare

10 kap 8 § 1 st MB

Handläggare

Delegationen
borttagen
efter beslut
i nämnden
2015‐01‐15.

Vattenverksamhet
Nr.

Ärende

MN/
M400

Avge yttrande till mark‐ och
miljödomstol i ärende angående
tillstånd till vattenverksamhet.
Avge yttrande till länsstyrelsen i
ärende angående:
a) tillstånd till mark‐
avvattning.
b) anmälan om vatten‐
verksamhet.

MN/
M401

Lagrum

Delegat

11 kap MB

Avdelningschef

11 kap MB

Handläggare

Ersättare

Anmärkning

Handläggare

Jordbruk och annan verksamhet
Nr.

Ärende

MN/
M500

Avge yttrande till länsstyrelsen i
ärenden om dispens för djur‐
hållning och gödselhantering.

Lagrum
9 § förordning (1998:915)
om miljöhänsyn i jord‐
bruket

Delegat

Ersättare

Anmärkning

Handläggare
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Nr.
MN/
M501

MN/
M502

MN/
M503

MN/
M504

Ärende
Avge yttrande till länsstyrelsen
eller skogsstyrelsen i ärende
angående anmälan för samråd
för verksamhet/åtgärd som
väsentligen kan komma att
ändra eller skada naturmiljön.
Beslut om att medge undantag
från bestämmelserna om miljö‐
hänsyn i jordbruket, gällande
växtnäring.
Besluta i ärende om tillstånd
eller dispens att sprida naturlig
gödsel, slam eller annan orenlig‐
het inom områden med
detaljplan.
Beslut med anledning av ansö‐
kan om tillstånd att inom områ‐
den med detaljplan inneha
a) nötkreatur, häst, get,
får eller svin.
b) pälsdjur eller fjäderfä
som inte är sällskaps‐
djur samt orm.

Lagrum

Delegat

12 kap 6 § MB
7 § förordning (1998:904)
om anmälan för samråd

Handläggare

36 § Statens jordbruks‐
verks författningssamling
(2004:62) om miljöhänsyn
i jordbruket vad avser
växtnäring
LHF

Handläggare

Handläggare

LHF

Handläggare

Ersättare

Anmärkning

Kemiska produkter och biotekniska organismer
Nr.
MN/
M505

MN/
M506

Ärende
Beslut i ärende om tillstånd att
sprida kemiska bekämpnings‐
medel.

Beslut i tillsynsärenden
om spridning av kemiska
bekämpningsmedel.

Lagrum
11‐ 18 §§ Statens natur‐
vårdsverks föreskrifter
(1997:2) om spridning av
kemiska bekämpnings‐
medel.
2 kap 39‐42 §§ Förordning
(2014:425) om
bekämpningsmedel
11 § Statens naturvårds‐
verks föreskrifter (1997:2)
om spridning av kemiska
bekämpningsmedel

Delegat
Handläggare

Handläggare

2 kap 39‐42 §§ Förordning
(2014:425) om
bekämpningsmedel
MN/
M507

Beslut i tillsynsärenden om
skydd mot vattenförorening vid
hantering av brandfarliga
vätskor.

MN/
M508

Beslut i tillsynsärende om
fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen.

MN/
M509

Beslut i tillsynsärenden angå‐
ende kemiska produkter och
biotekniska organismer i övrigt.
Avge yttranden till KEMI i till‐
ståndsärenden och övriga ären‐
den där yttrande begärs avse‐
ende kemiska produkter eller
biotekniska organismer.

MN/
M510

Ersättare

Anmärkning
SNFS 1997:2
och SFS
2014:425 gäller
parallellt till
dess nya före‐
skrifter från
naturvårdsver‐
ket ersatt tidi‐
gare föreskrift.
SNFS 1997:2
och SFS
2014:425 gäller
parallellt till
dess nya före‐
skrifter från
naturvårdsver‐
ket ersatt tidi‐
gare föreskrift.

Handläggare

Statens naturvårdsverks
föreskrift (24 NFS 2017:5)
om skydd mot mark‐ och
vattenförorening vid
lagring av brandfarliga
vätskor
Förordning (2007:846) om
fluorerade växthusgaser
och ozonnedbrytande
ämnen
14 kap MB

Handläggare

14 kap MB

Handläggare

Handläggare
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Avfall och renhållning
Nr.

Ärende

MN/
M600

Beslut i ärende om undantag
från renhållningsordningen för
Båstads kommun:
1) Medge rätt att använda
gemensamma behål‐
lare för restavfall,
matavfall och åter‐
vinningsmaterial.
2) Medge uppehåll i
hämtning av hushålls‐
avfall, slam och latrin
till fastighetsinne‐
havare eller nyttjande‐
rättshavare.
3) Medge förlängt hämt‐
ningsintervall för;
a. Om matavfallet
hemkom‐
posteras.
b. Genom minimi‐
abonnemang.
c. För tömning av
slamavskil‐
jare.
4) Medge befrielse från
hämtning av:
a. Restavfall och
matavfall
b. Latrin
c. Slamavskiljare
5) Medge flerfamiljsfas‐
tigheter att slippa fel‐
sorteringsavgift.
6) Medge andra undantag
vid synnerliga skäl.
Beslut i tillsynsärende om
 hushållsavfall i övrigt
 industriavfall
 producentansvar
 hantering av avfall i
övrigt.
Beslut om att förelägga att lämna
uppgifter för den som bedriver
verksamhet där avfall mellanlag‐
ras, återvinns, bortskaffas eller
där farligt avfall uppkommer.
Beslut om att förelägga den som
är ansvarig för nedskräpning att
iordningställa platsen samt vidta
nödvändiga förebyggande
åtgärder.
Avge yttrande till länsstyrelsen i
ärenden om tillstånd till
yrkesmässig transport av avfall.
Avge yttrande till länsstyrelsen i
ärende om särskilt tillstånd till
transport av farligt avfall för den
som bedriver verksamhet där
farligt avfall uppkommer.

MN/
M601

MN/
M602

MN/
M603

MN/
M604
MN/
M605

Lagrum
5 kap 1‐5 §§ och 8‐9 §§ RO

Delegat

Ersättare

Anmärkning

Handläggare

15 kap 1 § 3‐4st MB

Renhållningsordningen
15 kap MB
26 kap 9 § MB

Handläggare

59 § Avfallsförordningen
(2011:927)

Handläggare

15 kap 30 § MB

Handläggare

40 § Avfallsförordningen
(2011:927)

Handläggare

42 § Avfallsförordningen
(2011:927)

Handläggare
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Strålskydd
Nr.

Ärende

MN/
M700

Beslut att omhänderta radio‐
aktiva ämnen eller tekniska
anordningar som kan alstra
strålning eller som innehåller ett
radioaktivt ämne i avvaktan på
att en förelagd strålskyddsåtgärd
vidtas eller för att säkerställa att
ett meddelat förbud iakttas.
Besluta om att försegla en
teknisk anordning eller anlägg‐
ning för att förebygga att den
brukas olovligen.
Besluta om rättelse på den
felandes bekostnad avseende
strålskyddsärenden.

MN/
M701
MN/
M702

Lagrum

Delegat

8 kap 8 § SSL

Handläggare

8 kap 9 § SSL

Handläggare

8 kap 10 § SSL

Avdelningschef

Ersättare

Anmärkning

Handläggare

Ordningslag, hotell och pensionat
Nr.

Ärende

MN/
M703

Avge yttrande till polismyndig‐
heten i ärenden rörande tillstånd
till hotell och pensionatsrörelse.
Avge yttranden till polismyndig‐
heten enligt ordningslagen och
de lokala ordningsföreskrifterna.

MN/
M704

Lagrum

Delegat

LHP

Handläggare

OL
LO

Handläggare

Ersättare

Anmärkning

Ersättare

Anmärkning

Ersättare

Anmärkning

Livsmedel och foder
Frågor om godkännande och registrering av livsmedelsanläggning m.m.
Nr.

Ärende

MN/
M800

Beslut i ärende om registrering
av livsmedelsanläggning.

MN/
M801
MN/
M802

Avge yttrande vid tillstånds‐
prövning enligt alkohollagen.
Beslut om att begära upplys‐
ningar, ta del av handlingar samt
få tillträde till lokaler.
Beslut om fastställande av prov‐
tagningspunkter samt frekven‐
sen av normal respektive utvid‐
gad kontroll av dricksvatten.

MN/
M803

Lagrum

Delegat
Handläggare

Art. 31.1 a) och b) i
EG‐förordning 882/2004
samt art. 6.2 i
EG‐förordning 852/2004
23 § livsmedelsför‐
ordningen (2006:813)
8 kap AL

Handläggare

20 § LL

Handläggare

11 § dricksvattenföreskrif‐
terna LIVSFS 2005:10

Handläggare

Åtgärder vid bristande efterlevnad m.m.
Nr.

Ärende

MN/
M804

Beslut att meddelande av
förelägganden och förbud som
behövs för att lagen, de före‐
skrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de
EG‐bestämmelser som komplet‐
teras av lagen och de beslut som
meddelats med stöd av
EG‐bestämmelserna, ska följas.
Beslut om skyldighet att
genomgå läkarundersökning.

MN/
M805

Lagrum

Delegat

22 § LL

Avdelningschef

Handläggare

8 § livsmedelsförordning
(2006:813)

Avdelningschef

Handläggare
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Nr.

Ärende

MN/
M806

Beslut att ta hand om en vara
som
a) har släppts ut på mark‐
naden, eller uppenbart
är avsedd att släppas ut
på marknaden i strid
med 10 § livsmedels‐
lagen eller de EG‐
bestämmelser som
kompletteras av lagen,
eller
b) avses med ett föreläg‐
gande eller ett förbud
enligt 22 §, om föreläg‐
gande eller förbud inte
följs.
Beslut om att på ägarens
bekostnad låta förstöra omhän‐
dertagen vara, eller varor som
omfattas av ett förbud eller
föreskrifter meddelade med stöd
av 6 § punkt 6 livsmedelslagen.
Beslut om sanering eller andra
åtgärder som anses vara nöd‐
vändiga för att se till att foder
eller livsmedel är säkra eller att
lagstiftningen följs.
Beslut om att begränsa eller
förbjuda utsläppande av foder
eller livsmedel på marknaden
och import eller export av
foder, livsmedel eller djur.
Beslut om att beordra att foder
eller livsmedel återkallas, dras
tillbaka från marknaden
och/eller destrueras.
Beslut om tillstånd till att foder
eller livsmedel används för
andra ändamål än dem som de
ursprungligen var avsedda för.
Beslut om att tillfälligt avbryta
driften av eller stänga hela eller
delar av det berörda företaget
under en lämplig tidsperiod.
Beslut om åtgärder som avses i
art. 19 i EG‐förordning
882/2004 för sändningar från
tredjeländer.
Beslut om andra åtgärder vid
bristande efterlevnad som anses
vara motiverade.
Beslut om rättelse på den
felandes bekostnad.
Beslut om åtgärder som behövs
för att spåra smitta och undan‐
röja risk för smittspridning efter
underrättelse från smitt‐
skyddsläkaren om att smitta
sprids eller misstänks spridas
genom livsmedel.

MN/
M807

MN/
M808

MN/
M809

MN/
M810
MN/
M811
MN/
M812
MN/
M813
MN/
M814
MN/
M815
MN/
M816

Lagrum

Delegat

Ersättare

24 § LL

Avdelningschef

Handläggare

24 § LL

Avdelningschef

Handläggare

Art. 54.2 a) EG‐förordning
882/2004

Avdelningschef

Handläggare

Art. 54.2 b) EG‐förordning
882/2004

Avdelningschef

Handläggare

Art. 54.2 c) EG‐förordning
882/2004

Avdelningschef

Handläggare

Art. 54.2 d) EG‐förordning
882/2004

Avdelningschef

Handläggare

Art. 54.2 e) EG‐förordning
882/2004

Handläggare

Art. 54.2 g) EG‐förordning
882/2004

Avdelningschef

Art. 54.2 h) EG‐förordning
882/2004

Handläggare

26 § LL

Avdelningschef

25 § LL

Handläggare

Anmärkning

Handläggare

Handläggare

16

Åtgärder vid bristande efterlevnad gällande foder
Nr.

Ärende

MN/
M817

Beslut om förelägganden och
förbud som behövs för att lagen,
de föreskrifter och beslut som
meddelats med stöd av lagen, de
EG‐bestämmelser som komplet‐
teras av lagen, och de beslut som
har meddelats med stöd av EG‐
bestämmelserna, ska följas.
Beslut att ta hand om en vara
som har släppts ut på mark‐
naden, eller som uppenbart är
avsedd att släppas ut på mark‐
naden eller användas i strid med
7 och 8 §, de föreskrifter som
meddelats med stöd av 9 eller 11
§ eller de EG‐bestämmelser som
kompletteras av lagen samt
avses med ett föreläggande eller
förbud enligt 23 § om föreläg‐
gandet eller förbudet inte följs.
Beslut om att låta förstöra en
vara på ägarens bekostnad.
Beslut om rättelse på den
felandes bekostnad.
Beslut om att meddela
anvisningar för nedgrävning
av döda djur eller animaliska
biprodukter.

MN/
M818

MN/
M819
MN/
M820
MN/
M821

Lagrum

Delegat

Ersättare

23 § LFAP

Handläggare

25 § första stycket LFAP

Avdelningschef

Handläggare

25 § andra stycket LFAP

Avdelningschef

Handläggare

26 § LFAP

Handläggare

2 kap. 27 § Statens Jord‐
bruksverks föreskrifter
(SJVFS 2006:84) om befatt‐
ning med animaliska bipro‐
dukter, och införsel av andra
produkter, utom livsmedel,
som kan sprida smittsamma
sjukdomar till djur och
människor.

Handläggare

Anmärkning

Kontroll av införsel av foder och livsmedel från tredje land
Nr.

Ärende

MN/
M822

Beslut om omhändertagande av
livsmedel eller foder från tredje‐
länder som inte överensstämmer
med bestämmelserna i foder‐ eller
livsmedelslagstiftningen samt
beslut om att

a)

b)

Lagrum
Art. 19.1 EG‐förordning
882/2004

Delegat
Avdelningschef

Ersättare

Anmärkning

Handläggare

förordna om att
foder/livsmedel
destrueras, blir föremål
för särskild
behandling i enlighet
med art. 20 eller åter‐
sänds utanför gemen‐
skapen i enlighet med
art. 21 eller vidtagande
av andra
lämpliga åtgärder.
beträffande foder eller
livsmedel som redan
släppts ut på mark‐
naden, förordna om att
fodret/livsmedlet åter‐
kallas eller dras
tillbaka från mark‐
naden innan någon av
de åtgärder som anges
ovan vidtas.
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Nr.

Ärende

MN/
M823

Beslut om att omhänderta sänd‐
ning i avvaktan på destruktion
eller vidta andra lämpliga åtgär‐
der som är nödvändiga för att
skydda människors och djurs
hälsa. Beträffande foder/
livsmedel av icke‐animaliskt
ursprung som är föremål för
strängare kontroller i enlighet
med art. 15.5 och som inte kon‐
trollerats eller hanterats i enlig‐
het med art. 17, se till att det
återkallas och omhändertas och
att det därefter antingen
destrueras eller återsänds
i enlighet med art. 21.
Beslut om att omhänderta en
sändning till dess kontrollmyn‐
digheten erhållit resultat av
offentlig kontroll vid misstanke
om bristande efterlevnad m.m.

MN/
M824

Lagrum

Delegat

Art. 19.2 EG‐förordning
882/2004

Handläggare

Art. 18 EG‐förordning
882/2004

Handläggare

Ersättare

Anmärkning

Ersättare

Anmärkning

Avgifter för livsmedelsverksamheter
Nr.

Ärende

MN/
M900

Beslut om inklassning av livs‐
medelsföretag vilken ligger till
grund för årlig kontrollavgift.

MN/
M901

Beslut om avgift för extra offent‐
lig kontroll som föranleds av
bristande efterlevnad av
regelverket.

MN/
M902

Beslut om avgift för god‐
kännande och registrering.

MN/
M903

Beslut om ersättning för kon‐
trollmyndighetens kostnader
som uppkommer till följd av
åtgärder i samband med omhän‐
dertagande av vara enligt
24 § livsmedelslagen.
Beslut om inklassning av foder‐
företagare och företagare som
befattar sig med animaliska
biprodukter vilken ligger till
grund för årlig kontrollavgift.
Beslut om nedsättning eller
efterskänkande av avgift.

MN/
M904

MN/
M905

Lagrum

Delegat

5‐6 § förordning
(2006:1166) om avgifter
för offentlig kontroll av
livsmedel.
11 § förordning
(2006:1166) om avgifter
för offentlig kontroll av
livsmedel samt art. 28
EG‐förordning 882/2004.
13‐14 § förordning
(2006:1166) om avgifter
för offentlig kontroll av
livsmedel.
34 § livsmedels‐
förordningen (2006:813)

Handläggare

5‐6 § förordning
(2006:1165) om avgifter
för offentlig kontroll av
foder och animaliska
biprodukter
10 § förordning
(2006:1166) om avgifter
för offentlig kontroll av
livsmedel

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Avdelningschef

Handläggare

Handläggare

Lag om tobak och liknande produkter, LTLP
Nr.
MN/
M1000
MN/
M1001

MN/
M1002

Ärende
Beslut att bevilja försäljnings‐
tillstånd för detalj‐ och
partihandlare.
Beslut att förlänga handlägg‐
ningstiden med högst fyra
månader, när det är nödvändigt
på grund av utredningen.
Beslut att avslå ansökan om
försäljningstillstånd för
detalj‐ och partihandlare.

Lagrum

Delegat

5 kap 3 § LTLP

Handläggare

4 kap 1 § förordning
(2019:223) om tobak och
liknande produkter

Handläggare

Avdelningschef

Ersättare

Anmärkning

Handläggare
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Nr.

Ärende

MN/
M1003

Beslut att avslå ofullständig
ansökan om försäljningstillstånd
för detalj‐ och partihandlare.
Beslut i anledning av anmälan
om förändrad verksamhet när
tillståndshavaren avlidit eller
fått förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken med uppdrag
som omfattar rörelsen.
Beslut att bevilja försäljnings‐
tillstånd efter ansökan från
konkursbo.

MN/
M1004

MN/
M1005

Lagrum

Delegat

5 kap. 8 §, 8 kap. 2 § LTLP

Handläggare

5 kap. 9 § LTLP

Handläggare

MN/
M1006

Beslut om föreläggande och
förbud som behövs för att
bestämmelserna i lagen och
anslutande föreskrifter ska
följas.

7 kap 9 § LTLP

Handläggare

MN/
M1007

Beslut att återkalla försäljnings‐
tillstånd om tillståndet ej längre
utnyttjas.

7 kap 10 § p 1 LTLP

Handläggare

MN/
M1008

Beslut att meddela föreläggande
eller förbud, e‐cigaretter och
påfyllnadsbehållare som behövs
för att bestämmelserna i lagen
och anslutande föreskrifter ska
följas.

7 kap 12 § LTLP

Handläggare

MN/
M1009

Begära upplysningar, handlingar
och varuprov som behövs för
tillsynen.

7 kap 17 § LTLP

Handläggare

MN/
M1010

Beslut att begära polishand‐
räckning för att få den hjälp
som behövs för att tillsynen
ska kunna genomföras.

7 kap 19 § LTLP

Handläggare

MN/
M1011

Beslut om avgift för tillsyn och
kontroll av den som bedriver
tillstånds‐ och anmälningspliktig
handel med tobaksvaror.
Beslut om avgift för tillstånds‐
prövning av ansökan om
tillstånd.

8 kap. 2§ LTLP

Handläggare

8 kap. 1§ LTLP

Handläggare

MN/
M1012

Ersättare

Anmärkning

Ersättare

Anmärkning

Handläggare

Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
Nr.
MN/
M1100
MN/
M1101

MN/
M1102

Ärende
Begära in de upplysningar och
handlingar som behövs för
kontrollen.
Besluta om att rapportera bris‐
ter i efterlevnaden av denna lag
och av de föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen
till Läkemedelsverket
Debitera avgift för kontroll av
den som bedriver detaljhandel

Lagrum

Delegat

21 § LHRL

Handläggare

Avdelningschef

21 § LHRL

Handläggare

Avdelningschef

23 § LHRL

Handläggare

Avdelningschef

Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Nr.

Ärende

Lagrum

Delegat

Ersättare

MN/
M1200

Meddela föreläggande eller
förbud

31 § LEPB

Handläggare

Avdelningschef

MN/
M1201

Meddela varning

32 § LEPB

Handläggare

Avdelningschef

Anmärkning
Delegationen
borttagen
efter beslut
i nämnden
2019‐10‐08.
Delegationen
borttagen
efter beslut
i nämnden
2019‐10‐08.
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Nr.

Ärende

MN/
M1202

Debitera avgift för tillsyn av den
som bedriver anmälningspliktig
försäljning med elektroniska
cigaretter eller
påfyllningsbehållare

Lagrum
46 § LEPB

Delegat
Handläggare

Ersättare
Avdelningschef

Anmärkning
Delegationen
borttagen
efter beslut
i nämnden
2019‐10‐08.

Tillstånd enligt alkohollagen
Nr.

Ärende

MN/
M1300

Beslut om serveringstillstånd till
allmänheten eller slutna sällskap.
Intermistiskt beslut avseende
serveringstillstånd till allmänheten
eller slutna sällskap (omfattar
endast starköl, vin och andra gästa
alkoholdrycker).
Beslut om fler dryckesslag.

8 kap 2 § Alkohollagen

VOc

Avdelningschef

8 kap 2 § Alkohollagen

Alkoholhandläggare

Avdelningschef

8 kap 2 § Alkohollagen

Alkoholhandläggare

Avdelningschef

Beslut om utökning av
serveringstid.
Beslut om utvidgning av
serveringsyta.
Beslut om serveringstillstånd för
servering i gemensamt
serveringsutrymme.
Beslut att godkänna
ägarförändringar vid befintliga
serveringsställen.
Beslut om tillfälligt serverings‐
tillstånd för allmänheten.

8 kap 19 § Alkohollagen

Alkoholhandläggare

VOc

8 kap 14 § Alkohollagen

Alkoholhandläggare

VOc

8 k 14 § Alkohollagen

VOc

Avdelningschef

9 kap 11 § Alkohollagen

Alkoholhandläggare

VOc

8 kap 2 § Alkohollagen

Alkoholhandläggare

Avdelningschef

Beslut om tillfälligt serverings‐
tillstånd till slutna sällskap.
Beslut att godkänna eller inte
godkänna lokal i samband med
serveringstillstånd för slutna
sällskap vid cateringverksamhet.
Beslut om stadigvarande
serveringstillstånd för slutna
sällskap vid cateringsverksamhet.
Beslut för serveringstillstånd för
konkursförvaltare att få fortsätta
driften.
Beslut att återkalla serverings‐
tillstånd som inte längre utnyttjas.
Beslut om återkallelse på grund
av brister.
Beslut om att återkalla serverings‐
tillstånd i avvaktan på slutligt
beslut.
Beslut om att meddela
tillståndshavare varning.

8 kap 2 § Alkohollagen

Alkoholhandläggare

Avdelningschef

8 kap 4 § Alkohollagen

Alkoholhandläggare

Avdelningschef

8 kap 4 § Alkohollagen

Alkoholhandläggare

Avdelningschef

8 kap 2 §, 9 kap 12 § Alko‐
hollagen

Alkoholhandläggare

VOc/
Avdelningschef

9 kap 18 § pkt 1
Alkohollagen
9 kap 18 § pkt 2 och 3
Alkohollagen
9 kap 18 § pkt 2 och 3
Alkohollagen

Alkoholhandläggare

Avdelningschef

9 kap 17 § Alkohollagen

Myndighetsnämnden

Beslut om att meddela
tillståndshavare erinran.
Beslut om tillfälligt tillstånd för
provsmakning vid arrangemang.
Beslut om särskilt tillstånd
för provsmakning vid
tillverkningsställe.
Beslut om förbud mot eller
inskränkning av försäljning av
alkoholdrycker vid visst tillfälle.
Beslut om förbud mot detaljhandel
med eller servering av öl samt
meddelande av varning.
Prövning av sökandes
kunskaper i samband med
serveringstillstånd för alkohol.

9 kap 17 § Alkohollagen

Alkoholhandläggare

Avdelningschef

8 kap 2 §, 6 § 2 pkt
Alkohollagen
8 k 2 §, 7 § 2 pkt
Alkohollagen

Alkoholhandläggare

Avdelningschef

VOc

Avdelningschef

3 kap 10 Alkohollagen

Myndighetsnämnden

9 kap 19 § Alkohollagen

Myndighetsnämnden

8 kap 12 § Alkohollagen

Alkoholhandläggare

MN/
M1301

MN/
M1302
MN/
M1303
MN/
M1304
MN/
M1305
MN/
M1306
MN/
M1307
MN/
M1308
MN/
M1309

MN/
M1310
MN/
M1311
MN/
M1312
MN/
M1313
MN/
M1314
MN/
M1315
MN/
M1316
MN/
M1317
MN/
M1318
MN/
M1319
MN/
M1320
MN/
M1321

Lagrum

Delegat

Ersättare

Anmärkning

Behandlas med
förtur.

Myndighetsnämnden
Myndighetsnämndens
ordförande

Myndighets‐
nämndens vice
ordförande

Avdelningschef
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Nr.
MN/
M1322

MN/
M1323

Ärende
Yttrande till polismyndigheten
i ärenden gällande offentlig
tillställning och ianspråktagande
av offentlig plats.
Yttrande till Lotteriinspektionen
avseende spelautomater
på serveringsställen som
innehar serveringstillstånd.

Lagrum

Delegat

Ersättare

Alkoholhandläggare

Avdelningschef

Alkoholhandläggare

Avdelningschef

Anmärkning
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Räddningstjänst/Brandskyddskontroll
Nr.

Ärende

Lagrum

Delegat

Ersättare

MN/
R001

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor.

5 kap. 1 § LSO

Brandinspektör/ Räddningschef
Operativ
chef

MN/
R002

Föreläggande och förbud enligt lagen om skydd
mot olyckor.

5 kap. 2 § LSO

Brandinspektör/ Räddningschef
Operativ chef

MN/
R003

Besluta om ansökningar där sökanden själv får
utföra sotning på sin fastighet enligt lagen om
skydd mot olyckor.
Beslut om kontroll från brandskyddssynpunkt
i särskilda fall.

3 kap 4 § LSO

Brandinspektör/ Räddningschef
Operativ chef

3 kap 1§ FSO

Brandinspektör/ Räddningschef
Operativ chef

Föreläggande och förbud i samband med
brandskyddskontroll enligt lag om skydd
mot olyckor.
Tillsyn om brandfarliga och explosiva varor.

3 kap 6 § LSO

Skorstens‐
fejarmästare

21 § LBE

Brandinspektör/ Räddningschef
Operativ chef

MN/
R004
MN/
R005
MN/
R006

Brandinspektör/ Räddningschef
Operativ chef
Brandinspektör/ Räddningschef
Operativ chef

Tilldelad
handläggare.

Brandinspektör/ Räddningschef
Operativ chef
Brandinspektör/ Räddningschef
Operativ chef

Tilldelad
handläggare.
Tilldelad
handläggare.

Brandinspektör/ Räddningschef
Operativ chef

Tilldelad
handläggare.

Föreläggande och förbud enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor.

25 § LBE

Brandinspektör/ Räddningschef
Operativ chef

MN/
R008
MN/
R009
MN/
R010

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

17 § LBE

Brandinspektör/ Räddningschef
Operativ chef

Godkännande av föreståndare.

9 § LBE samt
19 § LBE
20 § LBE

Brandinspektör/ Räddningschef
Operativ chef

MN/
R011

Yttrande i ärenden som rör ansökan om
utskänkning av alkoholhaltiga drycker i vad
avser om serveringslokal uppfyller gällande
brandskyddskrav.
Yttrande i ärende som rör bygglov, detaljplaner,
brandfarliga varor och sotning.
Yttrande till polismyndigheten i ärende gällande
offentlig tillställning, ianspråktagande av offentlig
plats samt hantering av explosiva varor.
Avsyning enligt förordningen om brandfarliga
och explosiva varor.

MN/
R012
MN/
R013
MN/
R014

16 § FBE

Tilldelad
handläggare.
Se avtal om
samverkan.

Tilldelad
handläggare.
Se avtal om
samverkan.
Tilldelad
handläggare.
Se avtal om
samverkan.
Tilldelad
handläggare.
Tilldelad
handläggare.
Tilldelad
handläggare.

MN/
R007

Återkallande av tillstånd.

Anmärkning
Tilldelad
handläggare.
Se avtal om
samverkan.
Tilldelad
handläggare.
Se avtal om
samverkan.
Tilldelad
handläggare.

Notera att Båstads Sotningsdistrikt AB genom avtal får i uppdrag att för Båstads kommun utföra
sotning och brandskyddskontroll i enlighet med gällande föreskrifter.
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