
 

 

KALLELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 

2022-11-23 
 
  

Kommunstyrelsen 
Lotta Arnesson 
 
 

 
 

 
 

 
 Kommunstyrelsens ledamöter 

Ersättare för kännedom 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunhuset Plenisalen Måndag 2022-12-05 Kl 13:00 

 

Ärenden med förslag till beslut 

1 Val av justerare 
Förslag: Ingrid Rönnblad (S) 

    

2 Dala Vatten och avfall, Leksandsbostäder och Dala 
Energi informerar om ekonomi, verksamhet och 
utmaningar 
 
Kl 13-14.15 – Lisbeth Martinsson Skinnar, Anders Eklund och 
Bengt Östling informerar. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

    

3 Information om belysning/gatlampor i Leksands 
kommun – färdigt ljus 
 
Kl 14.30-14.45– Trafikingenjör Lars Lindblom och sektorchef 
Åke Sjöberg informerar om projektet färdigt ljus. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
 

2021/520    

4 Utbyte av armaturer 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anslå en miljon kronor för utbyte av armaturer.  
2. Medlen tas från kommunstyrelsens reserv. 

2021/520    
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2 

 

 
5 

 
Mål och budget 2022-2024 – budgetprognos per den 31 
oktober 
 
Kl 15.00-15.15 Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson informerar 
om budgetprognos per den 31 oktober. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

 
2021/691 

6 Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga 
förtroendeuppdrag 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026 i enlighet 
     med valberedningens förslag. 

2022/961    

7 Riktlinje för medborgarskapsceremonier 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta riktlinje för medborgarskapsceremonier. 
2. Uppdra åt förvaltningen att införa Leksands kommuns riktlinje 
    för medborgarskapsceremonier med start 2023. 
 

2022/1353    

8 Äskande av medel för strategiskt markinköp av Övre 
Heden 7:65 i Insjön 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna markförvärv av del av Övre Heden 7:65 
2. Kompletterande finansiering om 330 000 kronor tas ur 
    kommunstyrelsens reserv för investeringar 2022. 
3. Uppdra till exploateringschefen att underteckna  
    markförvärvsavtalet för kommunens räkning. 

2022/1304    

9 Begäran om utökning av verksamhetsområde Tällbergs 
Sjögårdar och Sjöängen 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp och dagvatten i  
    Tällberg sjögårdar och Sjöängen utökas i enlighet med karta 
     i bilaga 1.  

2022/891    

10 Utökning av verksamhetsområde Västanvik 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Västanvik utökas 
     i enlighet med karta i bilaga 1.  

2022/1157    
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11 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 
för sektorn samhällsutveckling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta kommunstyrelsens reviderade delegeringsordning för 
    ärenden inom samhällsutvecklingssektorn. 

2020/1268 

12 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - 
särskilt boende 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen 

2022/421    

13 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen 

2022/423    

14 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 – 
LSS 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen 

2022/1468    

15 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas 
    i protokoll och listor per den 5 december 2022.  

2022/9    

 

Ulrika Liljeberg (C) 

Ordförande  
 

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-14 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

§ 115 Dnr 2021/520 

Utbyte av armaturer 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerade om följande:  
Förvaltningen har sedan tidigare i uppdrag att se över 
energibesparingsåtgärder i budget 2023. 
 
Inför kommande höjning av elpriset, föreslår förvaltningen att utbyte av 
armaturer behöver göras så snart som möjligt, och att finansieringen tas från 
kommunstyrelsens reserv. Utbyte av armatur innebär cirka 60-70% 
energibesparing samt bättre belysning. 

 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen  
1. Anslå 1 mkr för utbyte av armaturer. Medlen tas från  

kommunstyrelsens reserv. 

 

Allmänna utskottets beslut 
1. Information om projektet Belysning/gatlampor – ”Färdigt ljus”  

ska lämnas i samband med att kommunstyrelsen behandlar  
ärendet om anslag för utbyte av armaturer. 

 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-11-22 

Referens 
Dnr: KOS 2021/520    

Samhällsutveckling 
 
Lars.lindblom@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Utbyte av armaturer 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har sedan tidigare i uppdrag att se över 
energibesparingsåtgärder i budget 2023. Under hösten har förvaltningen 
tillsammans med Leksandsbostäder gjort en analys av energiförbrukningen i 
kommunen och tagit fram förslag på energibesparande åtgärder.  
 
Ett förslag på energibesparande åtgärd, inför kommande höjning av elpriset, 
är att snabba på utbytet av armaturer i gatubelysningen. Under senaste året 
har det varit stora bekymmer att få tillgång till nya energieffektiva armaturer 
på grund av komponentbrist, bland annat halvledare. Nu finns det möjlighet 
att byta ut ca 500 ljuskällor redan under december 2022.  
 
Mot bakgrund av det ändrade upplägget inom projektet ”Färdigt ljus” där 
kommunen kommer stå för investeringarna finns förutsättningar att redan i år 
göra ett utbyte mot mer energieffektiv armatur. Det finns budgeterade medel 
i kommunstyrelsens reserv för investeringar.  
 
Det har gjorts löpande investeringar i väg- och gatubelysning och det har 
bytts ut till mer energieffektiv armatur. För 10-15 år sedan (2005-2012) 
ersattes äldre kvicksilverlampor med en för den tiden betydligt mer 
energieffektiv belysning med högtrycksnatrium. Idag sker utbyte av dessa till 
LED-belysning som är betydligt mer energieffektiv och som innebär en 
energibesparing på mellan 50-75% (se exempel på jämförelse nedan): 
 

 
Exempel på befintlig armatur 
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Leksands kommun 

Datum 
2022-11-22 
 

Referens 
Dnr KOS 2021/520 

Sida 
2(2) 

 

 

Ny Ledarmatur – Air 1 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Anslå en miljon kronor för utbyte av 500 armaturer 
2. Medlen tas från kommunstyrelsens reserv. 
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-22 

Slutligt beslut skickas till 
Trafikenheten  
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-14 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

§ 108 Dnr 2022/1353 

Riktlinje för medborgarskapscermonier 

Beskrivning av ärendet 
 Den 1 april 2015 trädde en ändring i lag (2001:82) om svenskt 
medborgarskap i kraft. En portalparagraf om medborgarskapets betydelse 
lyftes fram för att stärka medborgarskapets symboliska innebörd. 
1 § Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan 
medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda 
parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet 
med Sverige. 
 
Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska 
samhället och är en grund för demokratin.  

I denna lag regleras hur en person blir och upphör att vara svensk 
medborgare. Lag (2014:481). 

Kommunerna ska sedan dess ordna ceremonier för att fira nya svenska 
medborgare och deras medborgarskap. 

29 §   Varje kommun ska minst en gång per år anordna en ceremoni för nya 
svenska medborgare för att högtidlighålla deras nya medborgarskap. 

Till en medborgarskapsceremoni ska kommunen bjuda in den som vid tidpunkten 
för inbjudan är folkbokförd i kommunen och under de senaste 18 månaderna har 
förvärvat svenskt medborgarskap på annat sätt än vid födelsen och inte tidigare 
bjudits in till en sådan ceremoni. 

Vid medborgarskapsceremonierna ska innehållet i 1 § första stycket förmedlas. Lag 
(2014:481). 

Kommuner kan via Skatteverkets aviseringssystem Navet ta fram vilka 
personer som har blivit nya svenska medborgare.  

Kommunerna kan själva bestämma över ceremoniernas innehåll och anpassa 
den efter egna förutsättningar och förhållanden. Ceremonin är tänkt att 
förmedla budskapet att: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-14 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

*det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan 
medborgaren och staten 
*medborgarskapet innebär friheter, rättigheter och skyldigheter 
*medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet 
med Sverige 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun har i enlighet med nya lagstiftningen 2015 regelbundet 
anordnat olika typer av arrangemang med syfte att välkomna nya svenska 
medborgare. Ceremonierna har genomgående bestått av tal, fika, presentpåse 
och representation från kommunstyrelse och kommunledning. Plats, aktivitet 
och tid på året har dock varierat.  
Genom åren har bland annat hållits ceremonier i kommunhusets Plenisal, i 
Kulturskolans lokaler, i Kulturhuset, i Sveasalen samt i loge på Tegera 
Arena. Programmet har inletts eller avslutats med aktivitet så som 
nationaldagsfirande, underhållning av Leksands kommuns kulturskola och 
ishockey i Tegera Arena.  
Under åren med pandemi har inga medborgarskapsceremonier genomförts. 
Utifrån tidigare erfarenhet av medborgarskapsceremonier ser förvaltningen 
ett behov av att fastställa en riktlinje för medborgarskapsceremonier för att 
skapa tydlighet och säkerställa kontinuitet i detta arbete.  
I framtagandet av riktlinje för medborgarskapsceremoni har förvaltningen 
utgått ifrån lag (2001:82) om svenskt medborgarskap samt ”instruktion för 
Leksands kommuns styrdokument” beslutad av kommundirektör 2021-02-
17. Syftet med riktlinje enligt instruktionen är att den reglerar den befintliga 
verksamheten, eller ett visst område, så att det bedrivs effektivt och med god 
kvalitet. Den anger ramarna i en viss fråga och finns till för att 
verksamheterna ska kunna genomföra likartade bedömningar och för att 
handläggningen ska vara rättssäker inom kommunen. 
Riktlinje för medborgarskapsceremoni är ett dokument som beskriver hur 
Leksands kommun ska anordna kommunens medborgarskapsceremonier. 
Här beskrivs den lagmässiga bakgrunden till medborgarskapsceremonier, på 
vilket sätt kommunen ska anordna dessa ceremonier samt vart i 
förvaltningen ansvaret ligger för att säkerställa att de genomförs i enlighet 
med riktlinjen.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-10-26 
Bilaga 1. Riktlinje för medborgarskapsceremonier, 2022-10-26 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-14 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta riktlinje för medborgarskapsceremonier  
2. Uppdra åt förvaltningen att införa Leksands kommuns riktlinje för 

medborgarskapsceremonier med start 2023.  

Beslutet skickas till 
Biträdande kommundirektör, Maria Bond 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-10-26 

Referens 
Dnr 2022/421    

Sektor verksamhetsstöd 
Maria Bond, Telefon 
maria.bond@leksand.se  

 
 

 
 

 
  

 

Fastställande av riktlinje för 
medborgarskapsceremonier 

Beskrivning av ärendet 

En medborgarskapsceremoni riktar sig till alla nya medborgare i Sverige. 
Kommuner ska enligt lag ordna ceremonier för att fira nya svenska 
medborgare och deras medborgarskap.  

Leksands kommun har i enlighet med lag anordnat 
medborgarskapsceremonier men förvaltningen ser ett behov av att fastställa 
en riktlinje för medborgarskapsceremonier för att skapa tydlighet och 
säkerställa kontinuitet i detta arbete. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
 Den 1 april 2015 trädde en ändring i lag (2001:82) om svenskt 
medborgarskap i kraft. En portalparagraf om medborgarskapets betydelse 
lyftes fram för att stärka medborgarskapets symboliska innebörd. 
1 § Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan 
medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda 
parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet 
med Sverige. 
 
Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska 
samhället och är en grund för demokratin.  

I denna lag regleras hur en person blir och upphör att vara svensk 
medborgare. Lag (2014:481). 

Kommunerna ska sedan dess ordna ceremonier för att fira nya svenska 
medborgare och deras medborgarskap. 

29 §   Varje kommun ska minst en gång per år anordna en ceremoni för nya 
svenska medborgare för att högtidlighålla deras nya medborgarskap. 

Till en medborgarskapsceremoni ska kommunen bjuda in den som vid tidpunkten 
för inbjudan är folkbokförd i kommunen och under de senaste 18 månaderna har 
förvärvat svenskt medborgarskap på annat sätt än vid födelsen och inte tidigare 
bjudits in till en sådan ceremoni. 
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Leksands kommun 

Datum 
2022-10-26 
 

Referens 
Dnr 2022/421 

Sida 
2(3) 

 

 

Vid medborgarskapsceremonierna ska innehållet i 1 § första stycket förmedlas. Lag 
(2014:481). 

Kommuner kan via Skatteverkets aviseringssystem Navet ta fram vilka 
personer som har blivit nya svenska medborgare.  

Kommunerna kan själva bestämma över ceremoniernas innehåll och anpassa 
den efter egna förutsättningar och förhållanden. Ceremonin är tänkt att 
förmedla budskapet att: 

*det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan 
medborgaren och staten 
*medborgarskapet innebär friheter, rättigheter och skyldigheter 
*medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet 
med Sverige 

Leksands kommun har i enlighet med nya lagstiftningen 2015 regelbundet 
anordnat olika typer av arrangemang med syfte att välkomna nya svenska 
medborgare. Ceremonierna har genomgående bestått av tal, fika, presentpåse 
och representation från kommunstyrelse och kommunledning. Plats, aktivitet 
och tid på året har dock varierat.  
Genom åren har bland annat hållits ceremonier i kommunhusets Plenisal, i 
Kulturskolans lokaler, i Kulturhuset, i Sveasalen samt i loge på Tegera 
Arena. Programmet har inletts eller avslutats med aktivitet så som 
nationaldagsfirande, underhållning av Leksands kommuns kulturskola och 
ishockey i Tegera Arena.  
Under åren med pandemi har inga medborgarskapsceremonier genomförts. 
Utifrån tidigare erfarenhet av medborgarskapsceremonier ser förvaltningen 
ett behov av att fastställa en riktlinje för medborgarskapsceremonier för att 
skapa tydlighet och säkerställa kontinuitet i detta arbete.  
I framtagandet av riktlinje för medborgarskapsceremoni har förvaltningen 
utgått ifrån lag (2001:82) om svenskt medborgarskap samt ”instruktion för 
Leksands kommuns styrdokument” beslutad av kommundirektör 2021-02-
17. Syftet med riktlinje enligt instruktionen är att den reglerar den befintliga 
verksamheten, eller ett visst område, så att det bedrivs effektivt och med god 
kvalitet. Den anger ramarna i en viss fråga och finns till för att 
verksamheterna ska kunna genomföra likartade bedömningar och för att 
handläggningen ska vara rättssäker inom kommunen. 
Riktlinje för medborgarskapsceremoni är ett dokument som beskriver hur 
Leksands kommun ska anordna kommunens medborgarskapsceremonier. 
Här beskrivs den lagmässiga bakgrunden till medborgarskapsceremonier, på 
vilket sätt kommunen ska anordna dessa ceremonier samt vart i 
förvaltningen ansvaret ligger för att säkerställa att de genomförs i enlighet 
med riktlinjen.  
 

Finansiering 
Staten ska ersätta kommunerna för de kostnader som uppstår när de 
arrangerar ceremonier. Kommunerna behöver inte ansöka om finansiellt stöd 
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Leksands kommun 

Datum 
2022-10-26 
 

Referens 
Dnr 2022/421 

Sida 
3(3) 

 

 

för detta utan medlen fördelas i statsbudgeten genom det generella 
statsbidraget till kommunerna. 
Staten avsätter 5 miljoner kronor per år för medborgarskapsceremonier. 
Summan varje kommun får genom denna fördelning är i förhållande till 
antalet kommuninvånare, dvs ca 50 öre per person. 
Ersättningen är tänkt att täcka arbetskostnader för 

• att förbereda och genomföra medborgarskapsceremonierna 

• kostnader för att inhämta namn- och adressuppgifter för nya 
medborgare i kommunerna 

• utskick av inbjudningar och svarskort 
 

Förslag till beslut 
1. Anta riktlinje för medborgarskapsceremonier  
2. Uppdra åt förvaltningen att införa Leksands kommuns riktlinje för 

medborgarskapsceremonier med start 2023.  
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, 2022-10-26 
Bilaga 1. Riktlinje för medborgarskapsceremonier 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Biträdande kommundirektör, Maria Bond 
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Beslutad av: Kommunstyrelsen                
Beslutsdatum: Beslutsdatum  Beslutsparagraf:  § Beslutsparagraf            

RIKTLINJE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-10-26 
 
 
 

Dnr 
2022/421 
 
 

 

Sektor verksamhetsstöd 
Maria Bond   
maria.bond@leksand.se 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riktlinjer för Leksands kommuns 
medborgarskapsceremonier  
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Datum 
2022-10-26 

Dnr 
2022/421 

Sida 
2(3) 

 

 

1. Inledning  

En medborgarskapsceremoni riktar sig till alla nya medborgare i 
Sverige. Kommuner ska enligt lag ordna ceremonier för att fira nya 
svenska medborgare och deras medborgarskap. 

1.1 Vad är en medborgarskapsceremoni 
 
Från och med 1 april 2015 trädde en lagändring i kraft i lag (2001:82) 
om svenskt medborgarskap som innebär att kommunerna ska 
anordna ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att 
högtidlighålla deras nya medborgarskap. Lag (2001:82) § 29  

En medborgarskapsceremoni ska få alla nya svenska medborgare att 
känna sig välkomna och inkluderade i det svenska samhället. 

1.2 Medborgarskapets betydelse 
 

Medborgarskapet är viktigt för människans känsla av samhörighet 
och delaktighet. Ceremonin ska förmedla ett budskap om att det 
svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet 
mellan medborgaren och staten, att medborgarskapet innebär friheter 
och rättigheter men också skyldigheter, samt att medborgarskapet är 
en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige. 

En portalparagraf om medborgarskapets betydelse lyfts fram i lag 
(2001:82) om svenskt medborgarskap för att stärka 
medborgarskapets symboliska innebörd. 

1 § ”Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan 
medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för 
båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för 
samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det 
formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för 
folkstyrelsen. I denna lag regleras hur en person blir och upphör att 
vara svensk medborgare.” 

2. Leksands kommuns medborgarskapsceremoni 

2.1 Genomförande 
Varje år i samband med Leksands kommuns firande av den svenska 
nationaldagen den 6 juni ska Leksands kommun anordna en 
medborgarskapsceremoni för att fira nya svenskar och deras 
medborgarskap. 

Medborgarskapsceremonin ska innehålla tal, sång, musik och fika. 
Om kommunen anordnar traditionsenligt nationaldagsfirande ska de 
nya svenska medborgarna bjudas med till detta firande som 
avslutning. De nyblivna svenska medborgarna ska även få ett officiellt 
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Datum 
2022-10-26 

Dnr 
2022/421 

Sida 
3(3) 

 

 

minnesblad samt en presentpåse innehållande bland annat en 
Sverigeflagga i trä. 

2.2 Representation 
Vid medborgarskapsceremonin ska representant från 
kommunstyrelsen samt representant från kommunledningen närvara 
med uppdrag att hålla tal samt lämna över gåva till de nya svenska 
medborgarna.  

2.3 Ansvar 
Sektor verksamhetsstöd ansvarar för planering, genomförande och 
uppföljning av kommunens medborgarskapsceremonier i syfte att 
säkerställa att riktlinje för Leksands kommuns 
medborgarskapsceremoni efterlevs.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-14 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

§ 106 Dnr 2022/1304 

Äskande av medel för strategiskt markinköp av Övre 
Heden 7:65 i Insjön 

Beskrivning av ärendet 
En allt väsentligare förutsättning för näringslivets utveckling och tillväxt är 
tillgången av hållbara och säkra logistiklösningar. Sambandet mellan 
råvaruförsörjning, lagerhållning och leveranser av färdiga produkter är 
avgörande för företagens lönsamhet och en betydande faktor när det gäller 
riskexponering. 
Sågverksföretaget Bergkvist-Siljan AB:s har idag en containerterminal i 
Insjön som de planerar att utöka för att möjliggöra fler transporter på 
järnväg. Terminalen används också av andra större företag i Insjön. 
Efterfrågan finns från dessa företag på ökade möjligheter att transportera 
ännu mer gods på järnväg, på större lagringsutrymmen för mer rationell 
godshantering och ytor för ett tullområde i direkt anslutning till 
containerterminalen.  
Näringslivet och kommunen ser att exploateringsbar mark i direkt anslutning 
till terminalen kommer att behövas för att möta efterfrågan och möjliggöra 
etableringar för främst lagerintensiva verksamheter men även tillverkning. 
Eftersom logistik är mycket av nyckeln till tillväxten inom näringslivet 
bedömer kommunen satsningarna och utvecklingen av ett Logistikcentrum 
Insjön som en framgångsfaktor för hela regionen. Idag är runt 1000 
arbetstillfällen direkt eller indirekt beroende av containerterminalen i 
kommunen. För att säkra dessa arbetstillfällen och möjliggöra att 
tillkommande verksamheter kan skapas, behöver markområden säkerställas 
runt terminalen. Området mellan sågverket, befintlig containerterminal, 
järnvägsspåret och Timmervägen planeras för att vara ett expansionsområde 
för tillkommande verksamheter enligt beskrivningen. Området består till 
största delen av jordbruksmark. Ur ett samhällsperspektiv bedömer 
kommunen att den marken utgör en betydande grund för fortsatt tillväxt 
inom näringslivet i regionen och därmed trygga och skapa fler 
arbetstillfällen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-14 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn anser att markförvärvet av del av fastigheten Övre Heden 7:65 är 
strategiskt mycket viktig för att säkra framtida arbetstillfällen och möjliggöra 
att tillkommande verksamheter kan skapas i Insjön och äskar därför 
ytterligare medel till markförvärvet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-18 
Karta över fastighet del av Övre Heden 7:65 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Godkänna markförvärv av del av Övre Heden 7:65.  
2. Kompletterande finansiering om 330 000 kr tas ur kommunstyrelsens 

reserv för investeringar 2022.  
3. Uppdra till exploateringschefen att underteckna markförvärvsavtalet 

för kommunens räkning. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Exploateringschef Johanna Ingre 
Mark- och exploateringsingenjör David Wildemo 
Ekonomiavdelningen 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-10-18 

Referens 
Dnr 2022/1304    

Samhällsutveckling/Exploatering 
Johanna Ingre, 0247-804 51 
johanna.ingre@leksand.se 

 
  

 
 

 
  

 

Strategiskt markinköp av Övre Heden 7:65 i Insjön 

Beskrivning av ärendet 
En allt väsentligare förutsättning för näringslivets utveckling och tillväxt är 
tillgången av hållbara och säkra logistiklösningar. Sambandet mellan 
råvaruförsörjning, lagerhållning och leveranser av färdiga produkter är 
avgörande för företagens lönsamhet och en betydande faktor när det gäller 
riskexponering. 
Sågverksföretaget Bergkvist-Siljan AB:s har idag en containerterminal i 
Insjön som de planerar att utöka för att möjliggöra fler transporter på 
järnväg. Terminalen används också av andra större företag i Insjön. 
Efterfrågan finns från dessa företag på ökade möjligheter att transportera 
ännu mer gods på järnväg, på större lagringsutrymmen för mer rationell 
godshantering och ytor för ett tullområde i direkt anslutning till 
containerterminalen.  
Näringslivet och kommunen ser att exploateringsbar mark i direkt anslutning 
till terminalen kommer att behövas för att möta efterfrågan och möjliggöra 
etableringar för främst lagerintensiva verksamheter men även tillverkning. 
Eftersom logistik är mycket av nyckeln till tillväxten inom näringslivet 
bedömer kommunen satsningarna och utvecklingen av ett Logistikcentrum 
Insjön som en framgångsfaktor för hela regionen. Idag är runt 1000 
arbetstillfällen direkt eller indirekt beroende av containerterminalen i 
kommunen. För att säkra dessa arbetstillfällen och möjliggöra att 
tillkommande verksamheter kan skapas, behöver markområden säkerställas 
runt terminalen. Området mellan sågverket, befintlig containerterminal, 
järnvägsspåret och Timmervägen planeras för att vara ett expansionsområde 
för tillkommande verksamheter enligt beskrivningen. Området består till 
största delen av jordbruksmark. Ur ett samhällsperspektiv bedömer 
kommunen att den marken utgör en betydande grund för fortsatt tillväxt 
inom näringslivet i regionen och därmed trygga och skapa fler 
arbetstillfällen. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn anser att markförvärvet av del av fastigheten Övre Heden 7:65 är 
strategiskt mycket viktig för att säkra framtida arbetstillfällen och möjliggöra 
att tillkommande verksamheter kan skapas i Insjön och äskar därför 
ytterligare medel till markförvärvet. 
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Leksands kommun 

Datum 
2022-10-18 
 

Referens 
Dnr 2022/1304 

Sida 
2(2) 

 

 

Finansiering 
I kommunens exploateringsbudget finns årligen två miljoner kronor avsatta 
för strategiska markförvärv. Tidigare i år har markförvärv gjorts av 
byggnaden på Udden i centrala Leksand. Det gör att det i budgeten finns 
1 370 000 kr kvar för ytterligare markförvärv.  
I dagarna har en överenskommelse gjorts om markförvärv med 
fastighetsägarna för del av Övre Heden 7:65. Köpeskillingen är satt till 
1 700 000 kr (utifrån en oberoende värdering).  
Exploateringsavdelningen äskar därför ytterligare 330 000 kr till posten 
strategiska markförvärv för att möjliggöra köpet av del av Övre Heden 7:65. 

Förslag till beslut 
1. Godkänna markförvärv av del av Övre Heden 7:65.  
2. Finansiering om 330 000 kr tas ur kommunstyrelsens reserv för 

investeringar 2022.  
3. Uppdra till exploateringschefen att underteckna markförvärvsavtalet 

för kommunens räkning. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-18 
Karta över fastighet del av Övre Heden 7:65 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Exploateringschef Johanna Ingre 
Mark- och exploateringsingenjör David Wildemo 
Ekonomiavdelningen 
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Bilaga 1; Del av fastighet Övre Heden 7:65, Insjön 

20



 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-10-11 

Referens 
Dnr 2022/891    

Samhällsutveckling 
Petrus Tengnér, 80206 
petrus.tengner@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Utökning av verksamhetsområde Tällbergs Sjögårdar 
och Sjöängen  

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten, i 
Tällbergs,Sjögårdar/Sjöängen, enligt bilagd kartskiss. 
Exploateringen av området sker etappvis och vartefter godkännande sker av 
den utbyggda VA-anläggningen tas den över av Leksand Vatten AB, som 
därefter ska begära att VA-verksamhetsområdet utökas. 
Den aktuella utökningen omfattar ett 40-tal fastigheter. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förslaget från Leksand Vatten AB att utöka verksamhetsområdet för vatten, 
spillvatten och dagvatten i Tällbergs Sjögårdar och Sjöängen, är i 
överensstämmelse med tidigare avtal, och VA-planen.  

Förslag till beslut 
1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp och dagvatten, i Tällberg 

Sjögårdar och Sjöängen utökas i enlighet med karta i bilaga 1. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
• Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall daterat 2022-06-02 

• Protokollsutdrag LVAB 2022-06-16 § 45 Utökning av 
verksamhetsområde VA Sjöängen/Sjögårdarna 

• Yttrande miljö daterat 2022-08-05 

Slutligt beslut skickas till 
Dala Vatten och Avfall AB 
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Leksands kommun 

Webbplats 
www.leksand.se 

E-post 
samhallsbyggnad@leksand.se 

Organisationsnr 
212000-2163 

Postadress 
Byggavdelningen 
793 80 Leksand 
 

Besöksadress 
Torget 5 
 
 

Telefon 
0247-800 00 vx 
 

Fax 
0247-144 65 

 

 

YTTRANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-08-05 

Referens 
2022/891   

Miljöenheten  
Petrus Tengnér, 80206 
petrus.tengner@leksand.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

 

Yttrande  
Dnr 2022/891 
Avser Begäran om utökning av verksamhetsområde Tällbergs Sjögårdar 

och Sjöängen  
 
Leksand Vatten AB har begärt att kommunfullmäktige beslutar om att utöka 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten vid Tällbergs 
sjögårdar. 
Miljöenheten tillstyrker förslaget, som är i enlighet med det avtal som 
tecknats mellan exploatören och Leksand Vatten AB, samt kommunens VA-
plan.  
I områden med sammanhållen bebyggelse i anslutning till befintliga 
verksamhetsområden ska i första hand anslutning ske till det kommunala 
VA-nätet, varför enskilda lösningar inte är ett alternativ.  
 
Miljöenheten 

Petrus Tengnér 
Miljöinspektör 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Styrelsen för Leksand Vatten AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(18) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-16 

  
  

 Dnr. 2022/36 
 

Plats och tid Moskogen, Gillestugan/ Teams 
Torsdag 16 juni 2022, kl. 09:00-11:50 

 
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Ersättare 

 
Per Spik, ordförande 
Elisabet Ingels, vice ordförande 
Mats Rönnblad (ersätter Mats Pettersson) 
Mats Oscarsson § 35-48 
Sara Shahryari, via Teams § 35-40 
 
 
 
 
 

                                

Övriga närvarande Lisbeth Martinsson Skinnar                 VD, AO-chef VA 
Lisa Sirsjö                                           AO-chef Avfall 
Petra Gunnarsson                               Ekonomichef 
Roger Lundkvist                                 Projektledare 
David Nordgren                                 Projektledare § 40 
Karin Hansson                                   Sekreterare 

Justerande Mats Oscarsson 

Paragrafer 35-49 
 
Underskrifter 
 Ordförande 

 
  

 Per Spik  

 Justerande 
  

 Mats Oscarsson  

 Sekreterare 
  

 Karin Hansson  
 
 
  

Transaktion 09222115557471771481 Signerat KH, PS, MO
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Styrelsen för Leksand Vatten AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14 (18) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-16 

  
  

 Dnr. 2022/36 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 45 Verksamhetsområde Sjöängen/Sjögårdarna 
 
 
Beslut  
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår till kommunfullmäktige att utöka 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten, enligt bilagd kartskiss.  
 
Sammanfattning 
Inom aktuellt område finns sedan 2011 en detaljplan med byggrätter för småhus, 
benämnd ”Södra Tällberg, Kusbacken”. Inför antagande av detaljplanen, skrevs 
ett s.k. 10 %-avtal för VA-utbyggnaden mellan Leksand Vatten AB och de två 
fastighetsägarna/exploatörerna.   
 
Allt i enlighet med den modell som KF i Leksand beslutat om 1990-11-21.  
Exploateringen av området sker etappvis och vartefter godkännande sker av den 
utbyggda VA-anläggningen tas den över av Leksand Vatten AB, som därefter ska 
begära att VA-verksamhetsområdet utökas.  
 
Leksand Vatten AB har tidigare övertagit VA-anläggningarna inom Tällbergs 
Sjögårdar Etapp 1 och 2 och genomfört den ekonomiska regleringen med 
exploatören. Under 2022 har överenskommelser skett med exploatörerna gällande 
övertagande av Tällbergs Sjögårdar Etapp 3-4, samt Tällberg Sjöängen  
Etapp 1-2.  
 
Verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten bör utökas i enlighet 
med kartbilaga.  
 
Beslutsunderlag  
-Tjänsteskrivelse, 2022-06-02 
-Kartbilaga, 2022-03-31 
 
Bilaga 
-Tjänsteskrivelse, 2022-06-02 
-Kartbilaga, 2022-03-31 
 
 
 

 

  

Transaktion 09222115557471771481 Signerat KH, PS, MO
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https://rattvik-my.sharepoint.com/personal/lisbeth_martinsson_dvaab_se/Documents/2022/Styrelsemöten/LVAB/220407/Tjänsteutlåtande begäran om utökning av Vht-område Tällbergs Sjögårdar och Sjöängen -220407.docx 

Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand  Besöksadress Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand 

Kundservice 0247-441 00  E-post info@dvaab.se  Hemsida dalavattenavfall.se  Organisationsnummer 556714-8555 

Sida 

1(1) 

Datum 

2022-06-02 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Till Leksand Vatten AB 

VA-verksamhetsområde Södra Tällberg, Kusbacken, 

delområde Tällbergs Sjögårdar Etapp 1 – 4 och Tällberg 

Sjöängen Etapp 1 - 2. 

Rekommendation till beslut 

DVA anhåller att LVAB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av 

verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten, enligt bilagd kartskiss. 

Bakgrund 

Inom området finns sedan 2011 en detaljplan med byggrätter för småhus, benämnd 

”Södra Tällberg, Kusbacken”. Inför antagande av detaljplanen, skrevs ett s.k. 10 %-

avtal för VA-utbyggnaden mellan Leksand Vatten AB och de två fastighetsägarna / 

exploatörerna.  

Allt i enlighet med den modell som Kf i Leksand beslutat om 1990-11-21. 

Exploateringen av området sker etappvis och vartefter godkännande sker av den 

utbyggda VA-anläggningen tas den över av Leksand Vatten AB, som därefter ska 

begära att VA-verksamhetsområdet utökas. 

Leksand Vatten AB har tidigare övertagit VA-anläggningarna inom Tällbergs 

Sjögårdar Etapp1 och 2 och genomfört den ekonomiska regleringen med 

exploatören. Under 2022 har överenskommelser skett med exploatlrerna gällande 

övertagande av Tällbergs Sjögårdar Etapp3 - 4, samt Tällberg Sjöängen Etapp1 – 2. 

Slutsats 

Verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten bör utökas i enlighet 

med karta i bilaga 1. 

Dala Vatten och Avfall AB 
Lisbeth Martinsson Skinnar 
Tf VD 

Bilaga 1 – Karta med förslag till utökning av verksamhetsområde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-17 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

§ 176 Dnr 2022/1157 

Utökning av verksamhetsområde Västanvik 

Beskrivning av ärendet 
 
Leksand Vatten AB föreslår till kommunfullmäktige att verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten i Västanvik utökas i enlighet med bilagd kartskiss. 
Den aktuella utökningen omfattar fyra fastigheter (Västanvik 55:4-55:7) 
längs med Hobackgattu. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förslaget från Leksand Vatten AB att utöka verksamhetsområdet för vatten, 
spillvatten Västanvik, är i överensstämmelse med VA-planen. Enligt den ska 
fastigheter som ligger i nära anslutning till befintliga verksamhetsområden i 
första hand utredas för kommunal anslutning. 
Förhandsbesked beviljades med förutsättningen att anslutning i första hand 
skulle ske till det kommunala VA-nätet. 
Eftersom fastigheterna ligger i en sluttning kan det vara olämpligt att lösa 
vatten och avloppsförsörjning med enskilda lösningar, som riskerar att 
påverka varandra. 
 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag LVAB 2022-09-08 § 63 Utökning av verksamhetsområde 
Västanvik 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall daterat 2022-09-01 
Kartskiss – bilaga 1 
 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Västanvik utökas i 
enlighet med karta i bilaga 1. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-17 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

 

Beslutet skickas till 
Dala Vatten och Avfall AB 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-11-01 

Referens 
Dnr 2022/1157    

Samhällsutveckling 
Petrus Tengnér, 80206 
petrus.tengner@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Utökning av verksamhetsområde Västanvik 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB föreslår till kommunfullmäktige att verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten i Västanvik utökas i enlighet med bilagd kartskiss. 
Den aktuella utökningen omfattar fyra fastigheter (Västanvik 55:4-55:7) 
längs med Hobackgattu. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förslaget från Leksand Vatten AB att utöka verksamhetsområdet för vatten, 
spillvatten Västanvik, är i överensstämmelse med VA-planen. Enligt den ska 
fastigheter som ligger i nära anslutning till befintliga verksamhetsområden i 
första hand utredas för kommunal anslutning. 
Förhandsbesked beviljades med förutsättningen att anslutning i första hand 
skulle ske till det kommunala VA-nätet. 
Eftersom fastigheterna ligger i en sluttning kan det vara olämpligt att lösa 
vatten och avloppsförsörjning med enskilda lösningar, som riskerar att 
påverka varandra. 
 

Förslag till beslut 
1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Västanvik utökas i 

enlighet med karta i bilaga 1. 
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
• Protokollsutdrag LVAB 2022-09-08 § 63 Utökning av 

verksamhetsområde Västanvik 

• Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall daterat 2022-09-01 

• Kartskiss – bilaga 1 
 

Slutligt beslut skickas till 
Dala Vatten och Avfall AB 
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Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand  Besöksadress Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand 
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Sida 

1(1) 

Datum 

2022-09-01 
 

 

 

 
 

 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

 Till Leksand Vatten AB 

 

VA-verksamhetsområde Västanvik 

Rekommendation till beslut 

DVA anhåller att LVAB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av 

verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, enligt bilagd kartskiss.  

Bakgrund 

2019 och 2020 har positivt förhandsbesked avseende avstyckning av bostadsfastigheter på 

fastigheten Västanvik 55:1 beviljats av Leksands kommun. Vatten och spillvatten har 

avsetts lösas genom en anslutning till kommunalt VA.  

Under 2021 har det skett en fastighetsreglering och fyra fastigheter har styckats av för 

bostadsändamål. Bygglov har sökts på en av dessa fastigheter och ansökan om anslutning 

till kommunalt VA har kommit in till LVAB under 2022 för två av fastigheterna. 

Detta område har under arbetet med revidering av befintlig VA-plan identifierats som ett 

område med behov av kommunalt VA. Genom denna VA-utbyggnad skapas goda 

förutsättningar att fortsätta bygga en hållbar kommunal VA-struktur enligt intentioner i 

VA-plan.  

Slutsats 

Verksamhetsområdet för vatten och spillvatten bör utökas i enlighet med karta i bilaga 1. 

 

 
 
Dala Vatten och Avfall AB 
Lisbeth Martinsson Skinnar 
VD  
 

 

 

Bilaga 1 – Karta med förslag till utökning av verksamhetsområde. 
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 Bilaga 1 

2022-09-01 

1(1) 

 

Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten 

Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand  Besöksadress Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand 

Kundservice 0247-44 100  info@dvaab.se  dalavattenavfall.se  Organisationsnummer 556714-8555 

 

 

 
 Karta 1: 
 Västanvik 55:4, 55:5, 55:6, 55:7. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Styrelsen för Leksand Vatten AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(22) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-08 

  
  

 Dnr. 2022/36 
 

Plats och tid Konferensrum Björken, Dala Vatten och Avfall 
Torsdag 8 september 2022, kl. 13.30-12:15 

 
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Ersättare 

 
Per Spik, ordförande 
Elisabet Ingels, vice ordförande 
Mats Pettersson (deltar digitalt) 
Mats Oscarsson  
Mats Rönnblad (ersätter Sara Shahryari) 
 
 
 
 
 

                                

Övriga närvarande Lisbeth Martinsson Skinnar                VD, AO-chef VA 
Ola Nyström                                      Driftchef Insamling & Kundservice § 54 
Petra Gunnarsson                               Ekonomichef, vice VD 
David Nordgren                                 Projektledare § 53 
Karin Hansson                                   Sekreterare 

Justerande Elisabet Ingels 

Paragrafer 50-66 
 
Underskrifter 
 Ordförande 

 
  

 Per Spik  

 Justerande 
  

 Elisabet Ingels  

 Sekreterare 
  

 Karin Hansson  
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Styrelsen för Leksand Vatten AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19 (22) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-08 

  
  

 Dnr. 2022/36 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 63 Utökning av verksamhetsområde Västanvik 
 
 
Beslut 
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår kommunfullmäktige att utöka 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten i Västanvik, enligt bilagd kartskiss.   
 
Sammanfattning 
År 2019 och 2020 har positivt förhandsbesked avseende avstyckning av 
bostadsfastigheter på fastigheten Västanvik 55:1 beviljats av Leksands kommun. 
Vatten och spillvatten har avsetts lösas genom en anslutning till kommunalt VA.   
Under 2021 har det skett en fastighetsreglering och fyra fastigheter har styckats av 
för bostadsändamål. Bygglov har sökts på en av dessa fastigheter och ansökan om 
anslutning till kommunalt VA har kommit in till LVAB under 2022 för två av 
fastigheterna.  
Detta område har under arbetet med revidering av befintlig VA-plan identifierats 
som ett område med behov av kommunalt VA. Genom denna VA-utbyggnad 
skapas goda förutsättningar att fortsätta bygga en hållbar kommunal VA-struktur 
enligt intentioner i VA-plan.   
 
Verksamhetsområdet för vatten och spillvatten bör utökas i enlighet med karta i 
bilaga 1. 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande, begäran om utökning av Vht-område Västanvik, 2022-09-01 
- Bilaga 1-Västanvik, 2022-09-01 

 
Bilagor 
- Tjänsteutlåtande, begäran om utökning av Vht-område Västanvik, 2022-09-01 
- Bilaga 1-Västanvik, 2022-09-01  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-14 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

§ 109 Dnr 2020/1268 

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 
för sektorn samhällsutveckling 

Beskrivning av ärendet 
Sektor samhällsutveckling har identifierat ett antal ändringar som krävs i 
bilaga 2 till kommunstyrelsen delegeringsordning – ärenden inom 
samhällsutveckling. Ändringarna kopplat till allmänna utskottets 
ansvarsområden relaterar primärt till ändrade titlar samt tillägg av delegater 
inom sektorn. Titel som ändrats och lagts till är exploateringschef – tidigare 
titel exploateringsansvarig.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektor samhällsutveckling gör bedömningen att de föreslagna ändringarna i 
dagsläget är tillräckliga för att spegla de behov av revidering som 
identifierats.  
Ändringar gällande allmänna utskottets ansvarsområden är markerade med 
rött. Text markerat med rött kommer behandlas i samhällsbyggnadsutskottet.  

Beslutsunderlag 
Förslag på reviderad bilaga 2 till kommunstyrelsens delegeringsordning – 
ärenden inom samhällsutveckling, daterad 2022-09-29. 
Tjänsteutlåtande daterad 2022-09-29. 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta kommunstyrelsen reviderade delegeringsordning för ärenden 

inom samhällsutvecklingssektorn.  

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Sektorchef för samhällsutveckling 
Administrativ koordinator, Helèn Norling  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-09-29 

Referens 
Dnr 2020/1268    

Administrativ service 
Jenny Sarén, 80221 
jenny.saren@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning - 
bilaga 2 ärenden inom samhällsutveckling 

Beskrivning av ärendet 
Sektor samhällsutveckling har identifierat ett antal ändringar som krävs i 
bilaga 2 till kommunstyrelsen delegeringsordning – ärenden inom 
samhällsutveckling. Ändringarna kopplat till allmänna utskottets 
ansvarsområden relaterar primärt till ändrade titlar samt tillägg av delegater 
inom sektorn. Titel som ändrats och lagts till är exploateringschef – tidigare 
titel exploateringsansvarig.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektor samhällsutveckling gör bedömningen att de föreslagna ändringarna i 
dagsläget är tillräckliga för att spegla de behov av revidering som 
identifierats.  
Ändringar gällande allmänna utskottets ansvarsområden är markerade med 
rött. Text markerat med rött kommer behandlas i samhällsbyggnadsutskottet.  

Allmänna utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  
1. Anta kommunstyrelsen reviderade delegeringsordning, ärenden inom 

samhällsutvecklingssektor i enlighet med förslaget.  

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Förslag på reviderad bilaga 2 till kommunstyrelsens delegeringsordning – 
ärenden inom samhällsutveckling, daterad 2022-09-29 
Tjänsteutlåtande daterad 2022-09-29 

Slutligt beslut skickas till 
Kommundirektör 
Sektorchef för samhällsutveckling 
Administrativ koordinator, Helèn Norling  
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Bilaga 2 till delegeringsordning för 
kommunstyrelsen       
Delegation till anställda för ärenden inom sektor samhällsutveckling.                  
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Sektorn för samhällsutveckling 
I denna delegeringsordning används följande förkortningar:  

AF Avfallsförordningen (2011:927) 

AL Alkohollagen (2010:1622) 

ANL Anläggningslagen (1973:1149) 

DF Delgivningsförordningen (2011:154) 

DL Delgivningslagen (2010:1932) 

EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 
2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt 
ursprung 

EG 854/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 
2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genom- förandet av 
offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas 
som livsmedel 
 

EG 882/2004  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 
2004 om offentlig kontroll av produkter av efterlevnaden av foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur- hälsa och djurskydd 
 

FAM Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador 

FAM Förordning om allvarlig miljöskada (2007:667) 

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

FAOKL Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livs- medel 

FAPT Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 

FFAB Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter 

FL F ö r v a l t n i n g s l a g e n  ( 2 0 1 7 : 9 0 0 )  

FMH Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

FMKB  Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 

FMRO Förordning (1998:930) om miljöriskområden 

FMSA Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter 

FMT Miljötillsynsförordning (2011:13) 

FOS Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

FVV Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. 

KL Kommunallag (2017:725) 
 

LFAB Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 
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LIVSFS 2009:5 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien, i 

lydelse enligt LIVSFS 2009:5 

LMF Livsmedelsförordningen (2006:813) 

LML Livsmedelslagen (2006:804) 

MB Miljöbalken (1998:808) 

MTF Miljötillsynsförordningen (2011:13) 

NFS 2003:24 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 

OL Ordningslagen (1993:1617) 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PBL Plan- och bygglagen (2010:900) 

SLV-DK Livsmedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:30) om dricksvatten  

SNFS 1997:2 Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel 

SSF Strålskyddsförordningen (1988:293) 

SSL Strålskyddslagen (1988:220) 

SSMFSv Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:36) om solarier  

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

TrF Trafikförordning (1998:1276) 

VL Väglagen (1971:948) 

VMF Vägmärkesförordningen (2007:90) 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 

A Allmänna ärenden (inom sektorn för samhällsutveckling) 
A.1 Besluta att avvisa en överklagandeskrivelse 

som inkommit för sent.  

Prövning om överklagande inkommit i rätt tid 

enligt förvaltningslagen samt beslut om 

avvisning  

 

 

45 och 46 § FL Miljöinspektör 
Livsmedels- inspektör 
Miljöchef 

Myndighetschef 

Delegat som 
tagit det 
första 
beslutet. 
Om 
beslutanderätte
n i sådana 
frågor redan 
ligger på 
delegaten i det 
ärende som 
överklagats 
enligt de 
allmänna 
bestämmelsern
a för 
delegeringen 

A.2 Besluta att avge yttrande till högre instans 
med anledning av överklagande av beslut 
som fattats med stöd av delegation 

 Miljöinspektör 
Livsmedels- inspektör 
Miljöchef 

Myndighetschef 

Delegat som 
tagit det 
första 
beslutet 

A.3 Besluta att överklaga beslut och domar som 
innefattar ändring av beslut som fattats med 
stöd av delegation 

 Miljöinspektör 
Livsmedels- inspektör 
Miljöchef 

Myndighetschef 

 

A.4 Besluta att utse ombud att företräda nämnden 
vid förhandling eller förrättning i mål och 
ärenden vid länsstyrelse, mark- och 
miljödomstol och andra myndigheter 

6 kap. 6 15 § KL Sektorchef  

Miljöchef Myndighetschef 

Observera 
att 
möjligheten 
att lämna 
fullmakt till 
någon att 
företräda 
kommunen 
– dvs. 
frånsett den 
roll 
nämnden 
har som 
tillstånds- 
och 
tillsynsmyn
dighet – 
förutsätter 
att 
fullmäktige i 
reglementet 
för 
kommunstyr
elsen och 
nämnderna 
eller i 
särskilt 
beslut gett 
nämnderna 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 

behörighet 
att företräda 
kommunen 
vid domstol 
m.m. inom 
sina 
ansvarsområ
den 

A.5 Besluta att delgivning i ett ärende ska ske 
genom kungörelsedelgivning 

47-50 §§ DL,19- 

20 §§ DF 

Miljöchef 

Myndighetschef 

 

A.6 Svara på remisser från Länsstyrelsen I 
respektive ansvarsområde, andra myndigheter 
eller grannkommuner i frågor av enklare 
karaktär.  

 Chef strategisk planering 
Myndighetchef 
Miljöchef 
Plan- och kartchef 
Planarkitekt 
Kommunekolog 

Miljöinspektör 

Na tu rvå rdhand lägg
are  
Skog – och 
naturvårdsförvaltare  
Mark- och exploaterings-
ingenjör 

Exploateringschef 

Trafikingenjör 
Trafikhandläggare 

Mer 
principiella 
yttranden 
tas av 
samhällsbyg
gnadsutskott
et eller 
kommunstyr
elsen. 

 

M Miljöbalkens område8 

M.1 Allmänna hänsynsregler m.m. 2 kap. MB 

M.1.1 Besluta i tillsynsärende gällande 
tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna 

2 kap. 2-9 §§, 
26 kap.  MB 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.2. Miljöbedömningar och annat beslutsunderlag, 6 kap. MB 

M.2.1 Avge yttrande i fråga om plan eller 
program kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan 
Avge yttrande inom ramen för 
undersökningssamråd vid strategisk 
miljöbedömning 

6 kap. 6 § p. 2  
MB 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 

M.2.2 Inom ramen för ett avgränsningssamråd 
avge yttrande i fråga om hur omfattningen 
av och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas. 
 
Avge yttrande inom ramen för 
avgränsningssamråd vid strategisk 
miljöbedömning. 
 
 

6 kap 10 § MB Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.2.3 Avge yttrande till verksamhetsutövare i 
frågan om betydande miljöpåverkan och i 
fråga om miljökonsekvensbeskrivningens 
innehåll och utformning 
Avge yttrande till verksamhetsutövare vid 
undersökningssamråd inom ramen för 
undersökning om betydande miljöpåverkan 

6 kap 24 § p. 2, 
MB 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.2.4 Inom ramen för ett avgränsningssamråd avge 
yttrande till verksamhetsutövare i fråga om 
verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, 
omfattning och utformning etc 
 
Avge yttrande till verksamhetsutövare vid 
avgränsningssamråd inom ramen för specifik 
miljöbedömning 

6 kap 30 § MB Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.3 Skydd av områden, 7 kap. MB 
M.3.1 Besluta i ärenden om tillstånd enligt 

föreskrifter i vattenskyddsföreskrifter som 
kommunen har meddelat eller om dispens 
från sådana vattenskyddsföreskrifter, om det 
finns särskilda skäl för det 

7 kap. 22 § första 
respektive andra 
styckena MB 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.3.2 Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) 
från vattenskyddsföreskrifter som 
länsstyrelsen har meddelat i den mån 
länsstyrelsen överlåtit sådan beslutanderätt 
på nämnden9 

7 kap. 22 § tredje 
stycket första 
meningen MB 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.3.3 Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom 
vattenskyddsområde som länsstyrelsen 
överlåtit på kommunen 

7 kap. 22 § tredje 
stycket andra 
meningen MB 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.3.4 Besluta i tillsynsärende gällande områden 
eller djur- eller växtart över vilka 
kommunen har tillsyn enligt 7 kap. 
miljöbalken 

2 kap. 9 § MTF Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 

M.4 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB 
M.4.1 Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- 

och miljödomstol i den s.k. 
kompletteringsremissen vid prövning av 
ansökan om miljöfarlig verksamhet 

19 kap. 4 § MB, 9 
§ FMH, 
respektive 22 kap. 
4 och 10 §§ MB 
 
9 kap. 6 §, 9 kap. 
6 b §, 19 kap. 4 § 
MB respektive 22 
kap. 4 och 10 §§ 
MB 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.4.2 Avge yttrande till länsstyrelsen i 
anmäl- ningsärende angående mindre 
ändring av tillståndspliktig 
verksamhet 
 
Avge yttrande till länsstyrelse 
avseende anmälningspliktig ändring 
av verksamhet. 

21 § 3,22 § och 
26 
§ FMH 
 
1 kap. 11 § MPF 
26 § FMH 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.4.3 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 
avloppsanordning med ansluten 
vattentoalett. 

13 § första stycket 
1 FMH 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.4.4 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta 
vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning 

13 § första stycket 
2 FMH 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.4.5 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 
annan avloppsanordning än sådan till 
vilken vattentoalett är ansluten inom de 
delar av kommunen där tillstånd krävs 
enligt kommunens lokala föreskrifter 

13 § fjärde stycket 
FMH, lokala 
föreskrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljö, lokala 
hälsoskyddsföre- 
skrifter; Lokala 
vattenskydds- 
föreskrifter 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 

M.4.6 Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig 
verksamhet ska gälla även om det 
överklagas 

19 kap. 5 § punkt 
och 22 kap. 28 
§ MB 

Miljöchef  
Myndighets-
chef 
Miljöinspektör 

 

M.4.7 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta 
annan avloppsanordning än som kräver 
tillstånd 

13 § andra stycket 
FMB 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.4.8 Besluta i ärende om anmälan om ändring 
av sådana avloppsanordningar som avses i 
13 § FMH 

14 § FMH Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.4.9 Besluta i ärende om tillstånd till värme- 
pumpsanläggning för utvinning av värme 
ur mark, ytvatten eller grundvatten där 
tillstånd krävs enligt kommunens lokala 
föreskrifter 
EJ AKTUELL LÄNGRE 

17 § första stycket 
andra meningen 
FMH, lokala före- 
skrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.9 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta 
en värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 

17 § första stycket 
första meningen 
FMH 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.4.11 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan 
för att inrätta eller använda en 
luftvärmepump där tillstånd eller anmälan 
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter 
EJ AKTUELL LÄNGRE  

9 kap. 12 § MB, 
40 § första stycket 
10 FMH, lokala 
föreskrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.12 Besluta i ärende om tillstånd om att inrätta 
anläggning för ny grundvattentäkt eller i 
ärende om anmälan av sådana anläggningar 
som redan finns där tillstånd respektive 
anmälan krävs enligt kommunens lokala 
föreskrifter EJ AKTUELL LÄNGRE 

9 kap. 10 § MB, 
lokala föreskrifter 
för att skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.10 Besluta i ärende om anmälan om gödselstad 
eller annan upplagsplats för djurspillning 
inom område med detaljplan eller, om 
kommunen så föreskrivit, annat tätbebyggt 
område 

37 § och 42 §§ 
FMH, lokala 
föreskrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.4.11 Besluta i ärende om anmälan om att driva 
eller arrangera viss verksamhet enligt 38 § 
FMH 

38 § FMH Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.4.12 Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa 
djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser där tillstånd krävs 
enligt kommunens lokala föreskrifter 

39 § FMH, lokala 
föreskrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 

M.4.13 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan 
för att inrätta annan toalett än vattentoalett 
där tillstånd eller anmälan krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter 

40 § första stycket 
3 FMH, lokala 
föreskrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.4.14 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan 
för att sprida naturligt gödsel, slam eller 
annan orenlighet inom eller intill område 
med detaljplan där tillstånd eller anmälan 
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter 

9 kap. 12 § MB, 
40 § första stycket 
2 FMH, lokala 
föreskrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.4.18 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan 
för att ordna ett upplag inom vissa områden 
för att skydda ytvattentäkter och enskilda 
grundvattentäkter där tillstånd eller anmälan 
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter 
EJ AKTUELL LÄNGRE  

9 kap. 12 § MB, 
40 § första stycket 
5 FMH, lokala 
föreskrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.15 Besluta om dispens från vad som gäller 
enligt kommunens lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljön, 
om det är uppenbart att risk för 
olägenheter från miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger 

Lokala 
föreskrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.4.16 Besluta om villkor av mindre betydelse som 
miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om 
tillstånd till miljöfarlig verksamhet överlåtit 
till tillsynsmyndighet att fastställa 

22 kap. 25 § MB Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.4.17 Besluta i prövningsärenden av miljöfarlig 
verksamhet i miljöprövningsförordningen 
har beteckningen C 

MPF 10 § Myndighetschef 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.18 Besluta i tillsynsärenden angående miljöfarlig 
verksamhet 
 
 

 

 Myndighetschef 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.19 Förelägga den som bedriver 
miljöfarlig verksamhet att avge 
miljörapport 

MB 26 kap. 20 § Myndighetschef 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.20 Besluta i tillsynsärenden angående 
hälsoskydd 

MB 26 kap 9 § Myndighetschef 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.21 Besluta i tillsynsärende om ansvar för 
verksamhetsutövare eller den som annars 
är ansvarig för efterbehandling att utreda 
föroreningar 

10 kap. 2-4 
§§ MB 

Myndighetschef 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 

M.4.22 Besluta om underrättelse till den som 
gjort anmälan om att ärendet inte 
kommer att leda till någon åtgärd från 
myndighetens sida 
 
 

27 § 1 FMH 
 

Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

 
 Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar 

M.4.23 Besluta förelägga verksamhetsutövaren 
att avhjälpa bristen om informationen 
enligt 18 § förordning (2018:471) om 
medelstora förbränningsanläggningar är 
bristfällig 

20 § 
förordning 
(2018:471) 
om 
medelstora 
förbrännings-
anläggningar 

Myndighetschef  
Miljöinspektör 

 

M.4.24 Besluta i ärende om dispens från kravet 
på mätning av koldioxid 

47 § 
förordning 
(2018:471) 
om 
medelstora 
förbrännings-
anläggningar 

Myndighetschef  
Miljöinspektör 

 

M.4.25 Besluta i ärende med anledning av 
verksamhetsutövarens information enligt 
55 § förordning (2018:471) om 
medelstora förbränningsanläggningar 

55 § 
förordning 
(2018:471) 
om 
medelstora 
förbrännings-
anläggningar 

Myndighetschef  
Miljöinspektör 

 

M.4.26 Besluta förelägga verksamhetsutövaren 
att lämna in handling eller uppgift som 
dokumenterats med stöd av 56 § 
förordning (2018:471) om medelstora 
förbrännings-anläggningar när sådan 
handling eller uppgift begärs med stöd av 
57 § 

57 § 
förordning 
(2018:471) 
om 
medelstora 
förbrännings-
anläggningar 

Myndighetschef  
Miljöinspektör 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 

M.5 Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB 
M.5.1 Besluta i tillsynsärende angående 

avhjälpande av föroreningsskada 
10 kap 5 § MB 
2 kap. 31 § p. 3-4 
MTSF, 10 kap. 12 
och 14 §§ MB, 
18-21 §§ FAM 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.5.2 Besluta i tillsynsärende angående 
avhjälpande av allvarlig miljöskada 

3 kap. 31 § 2-3 
MTF, 10 kap. 14 
§ MB, 18-21 
§§ FAM 
 
2 kap. 31 § p. 
3-4 MTSF, 10 
kap.12- 14 §§ 
MB, 18-21 §§ 
FAM 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.5.3 Besluta i anmälningsärende om 
avhjälpande åtgärd med anledning av en 
föroreningsskada, när åtgärden kan 
medföra ökad risk för spridning eller 
exponering av föroreningarna 

28 § FMH Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.5.4. Avge yttrande till länsstyrelsen om 
samråd avseende förklaring av område 
som miljöriskområde 

3 § FMRO Myndighetschef 
Sektorchef SB 
Miljöchef 

 

M.6 Vattenverksamhet, 11 kap. MB 
M.6.1 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om 

anmälan av vattenverksamhet eller till 
länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i 
ärende om tillstånd för markavvattning 

11 kap. 9a-b 
och 13 §§ MB, 
21 § FVV och  
22 §§  
Förordningen 
(2998:1388) om 
vattenverksam-
heter 

Sektorchef SU 
Myndighetschef 
Miljöinspektör  
Kommunekolog 
Na tu rvå rdhand
läggare  
Skog – och 
naturvårds-
förvaltare 

 

M.6.2 Besluta om villkor av mindre betydelse 
som miljödomstol i beslut om tillstånd 
till vattenverksamhet överlåtit åt 
tillsynsmyndigheten att fastställa 

22 kap. 25 § MB Sektorchef SU 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
 Miljöchef 
Kommunekolog 
Na tu rvå rdhand
läggare  
Skog – och 
naturvårds-
förvaltare 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 

M.6.3 Besluta i tillsynsärende 
angående vattenverksamhet i 
övrigt 

2 kap. 31 § MTSF Sektorchef SU   
Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Kommunekolog 
Na tu rvå rdhand
läggare  
Skog – och 
naturvårds- 
förvaltare 
 

 

M.7 Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB 
M.7.1 Besluta avge yttrande i ärende om anmälan 

för samråd enligt 12 kap. 6 § MB 
12 kap. 6 § MB Miljöchef  

Myndighetschef 
Chef strategisk 
planering 
Kommunekolog 
Na tu rvå rdhand
läggare  
Skog – och 
naturvårds-
förvaltare 
 

 

M.7.2 Besluta i tillsynsärende 
angående verksamhet eller 
åtgärd som kan 
väsentligt ändra eller skada naturmiljön, 
dock inte om beslutet innebär att pågående 
markanvändning försvåras. 

12 kap. 6 § MB 
jmf. 31 kap 4 § 
5p.  och 31 kap. 7 
§ MB 

Sektorchef SU 
Myndighetschef 
Chef strategisk 
planering 
Miljöchef 
Kommunekolog 
Na tu rvå rdhand
läggare  
Skog – och 
naturvårds-
förvaltare 
 

 

M.7.3 Besluta att förelägga den anmälnings-
skyldige att vidta de åtgärder som behövs 
för att motverka skada på naturmiljön 

12 kap. 6 § MB Myndighetschef 
Miljöchef 
Kommunekolog 
Na tu rvå rdhand
läggare  
Skog – och 
naturvårds-
förvaltare 
 
 

 

M.7.4 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 
om tillstånd till täkt 
EJ LÄNGRE AKTUELLT  

 Myndighetschef 
Miljöchef 
Kommunekolog 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 

M.8 Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB 
M.8.1 Besluta avge yttrande i ärende om dispens 

från förbud att sprida kemiska och biologi- 
ska bekämpningsmedel över skogsmark eller 
behandla enskilda trädstammar 

MB 14 kap. 9 § 
tredje stycket  

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.8.2 Besluta i ett enskilt fall att ge dispens från 
förbudet i 2 kap 37 § BF 

2 kap 39 §BF Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.8.3 Besluta i ärende om tillstånd för att 
yrkesmässigt använda växtskyddsmedel 
på tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar 
till skolor och förskolor, lekplatser, parker 
och trädgårdar som allmänheten har 
tillträde till, vid  planerings- och 
anläggningsarbeten, på vägområden, 
grusytor samt ytor av asfalt  eller betong. 
yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel när krävs. 

Förordning om 
bekämpningsmed
el 2 kap 40 § 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.8.4 Besluta i ärende om anmälan att 
yrkesmässigt använda växtskyddsmedel på 
vägområden för att bekämpa invasiva arter, 
banvallar samt områden större än 1000 m2 
där allmänheten får färdas fritt. av 
yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel. 

Förordning om 
bekämpningsmed
el 2 kap 41 § 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.8.5 Besluta i tillsynsärende om skydd mot 
mark- och vattenförorening vid hantering 
förvaring av brandfarliga vätskor och 
spilloljor. 

MB 26 kap 9 § 
NFS 2017:5 
NFS 2021:10 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.8.6 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende 
om anläggningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen. 

Förordning 
(2016:1128) 
om 
fluorerade växt-
husgaser (2 kap. 
31 § p. 5 MTSF) 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
ADM/handläggare 

 

M.8.7 Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för 
att avlägsna PCB-produkter i byggnader 
och anläggningar 

18 § förordningen 
(2007:19) 
om PCB m. 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 

M.8.8 Besluta i ärenden om åtgärder avseende 
kosmetiska produkter enligt artiklarna 24, 
25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i 
förordning (EG) 1223/2009 

2 kap. 34 § MTSF Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.8.9 Besluta om föreläggande eller förbud enligt 
de EU-förordningar som anges i 26 kap. 30 
§ MB 

26 kap. 30 § MB 
och där angivna 
förordningar 

Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.8.10 Besluta ansöka om verkställighet vid 
Kronofogdemyndigheten inom kontroll som 
samhällsbyggnadsutskottet utför enligt 26 
kap. 30 § MB 

26 kap. 17 § 
första stycket och 
30 § MB 

Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.8.11 
 

Bestämma att beslut i ärende inom kontroll 
som samhällsbyggnadsutskottet utför enligt 
26 kap. 30 § MB ska gälla omedelbart även 
om det överklagas 

26 kap. 26 § och 
32 § MB 

Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.8.12 Besluta om tillstånd att yrkesmässigt 
använda växtskyddsmedel utomhus inom 
de delar av ett vattenskyddsområde som 
betecknas som vattentäktzon, primär (inre) 
skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon, 
eller inom hela vattenskyddsområdet när 
zonindelning saknas 

NFS 2015:2,  
6 kap. 1 §   

Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.8.13 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska 
produkter och biotekniska organismer i 
övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen 

2 kap. 19 § 5-9, 
2 kap 31§ 5-6 
och samt 2 kap 
32-33 
§§ MTSF 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.9 Avfall och producentansvar, 15 kap. MB 
M.9.1 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att 

själv kompostera eller på annat sätt 
återvinna eller bortskaffa avfall 
 
Besluta om dispens från kravet på att lämna 
kommunalt avfall, eller avfall som 
omfattas av kommunalt ansvar enligt 15 
kap. 20 §, till kommunen vid eget 
bortskaffande på fastigheten av latrin eller 
annat avfall från avloppsanordning 

15 kap. 18 §§ p. 2 
MB 
15 kap. 25 § MB 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
ADM/handläggare 

 

M.9.2 Besluta i ärende om dispens från förbudet 
att hantera avfall när kommunen ska 
ansvara för en viss hantering av avfall 

15 kap. 25 § 1 
MB 

Myndighetschef 
Miljöinspektör  
ADM/handläggare 

 

M.9.3 Besluta i ärende om tillstånd för en 
fastighetsinnehavare att på fastigheten själv 
återvinna eller bortskaffa avfall även om ett 
sådant tillstånd inte krävs 

15 kap. 25 § 2 
MB 

Myndighetschef 
Miljöinspektör  
ADM/handläggare 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 

M.9.4 Besluta i ärende om dispens från 
utsorteringskraven avseende bygg- och 
rivningsavfall i avfallsförordningen 

3 kap. 15 § AF Myndighetschef 
Miljöinspektör  
ADM/handläggare 

 

M.9.5 Besluta i ärende om dispens/tillstånd 
för kompostering i grupp- och 
flerbostads- bebyggelse, förskolor,  
skolor etc. 
Besluta om undantag i enlighet med 
renhållningsordningens 
avfallsföreskrifter 
 

45 § AF  
Kommunens 
avfallsföreskrifter 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
ADM/handläggare 

 

M.9.6 Besluta att anvisa plats för lämning 
av kommunalt avfall 

Kommunens 
avfallsföreskrifter 

Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.9.7 Besluta om ärende om anmälan om 
kompostering eller annan 
återvinning/annat bortskaffande om 
annat avfall än trädgårdsavfall 
 
Besluta i anledning av anmälan om att 
kompostera eller på annat sätt 
behandla avfall som inte är 
trädgårdsavfall och som kommunen 
ansvarar för enligt 15 kap. 20 MB 

45 § AF  
Lokala avfalls- 
föreskrifter 32 § 
 
5 kap. 15 § AF 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
ADM/hand-läggare 

 

M.9.7  Besluta om undantag vad avser latrin 
EJ LÄNGRE AKTUELLT 

Lokala renhåll- 
ningsföreskrifter 
33§ 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.9.8 Besluta om undantag vad avser 
samkom- postering av latrin och 
komposterbart hushållsavfall 
EJ LÄNGRE AKTUELLT 
 

Lokala renhåll- 
ningsföreskrifter 
35§ 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.9.6 Besluta om undantag vad avser slam 
EJ LÄNGRE AKTUELLT 

Lokala renhåll- 
ningsföreskrifter 
34§ 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.9.7 Besluta om utökat slamsugningsintervall 
EJ LÄNGRE AKTUELLT 

Lokala renhåll- 
ningsföreskrifter 
37§ 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
ADM/handläggare 

 

M.9.8 Besluta om undantag från hämtning av 
slam, latrin och komposterbart 
hushållsavfall hos aktiva jordbrukare 
EJ LÄNGRE AKTUELLT 

Lokala renhåll- 
ningsföreskrifter 
35§ 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.9.9 Besluta om gemensam sopbehållare 
EJ LÄNGRE AKTUELLT 

Lokala renhåll- 
ningsföreskrifter 
29§ 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.9.10 Besluta om uppehåll i hämtning av hus- 
hållsavfall, latrin och slam för 
permanent- boende och deltidsboende 
EJ LÄNGRE AKTUELLT 

Lokala renhåll- 
ningsföreskrifter 
36 och 38§ 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
ADM/Handläg
gare 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
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M.9.11 Besluta om undantag vad avser egen 
be- handling av hushållsavfall 
EJ LÄNGRE AKTUELLT 

Lokala renhåll- 
ningsföreskrifter 
35§ 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.9.12 Besluta om undantag från 
renhållningsord- ningens föreskrifter 
om synnerliga skäl föreligger 
EJ LÄNGRE AKTUELLT 

Lokala renhåll- 
ningsföreskrifter 
35§ 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.10 Tillsyn, 26 kap. MB 
M.10.1 Besluta om förelägganden eller förbud 

utan vite i ärenden som nämnden 
ansvarar för 

26 kap. 9 § MB Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.10.2 Besluta att förena föreläggande eller 
förbud med (fast) vite om högst 20.000 
kr för respektive adressat i varje enskilt 
ärende. 

26 kap. 14 § MB 
Lag (1985:206) 
om viten 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.10.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud 
med löpande vite om högst 5 000 kr per 
över- trädelse eller om 20 000 kr per 
månad som föreläggandet eller förbudet 
inte åtlyds 

26 kap. 14 § MB 
Lag (1985:206) 
om viten 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

Vitesföreläggand
en som beslutats 
på dele- gation 
ska särskilt 
redovisas för 
nämnden 

M.10.4 Besluta att ålägga tidigare ägare eller 
nyttjanderättshavare att lämna uppgift 
om ny ägares eller nyttjanderättshavares 
namn och adress 

26 kap. 13 § MB Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.10.5 Besluta att sända föreläggande eller förbud, 
som meddelats mot någon i egenskap av 
ägare 
m.m. till inskrivningsmyndigheten 
för anteckning i 
inskrivningsregistret 

26 kap. 15 § MB Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.10.6 Besluta att begära att den som bedriver 
verksamhet som kan befaras medföra 
olägenhet för människors hälsa eller 
påverka miljön ska lämna förslag till 
kontrollprogram eller förbättrande 
åtgärder 

26 kap. 19 § 
tredje stycket MB 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.10.7 Besluta att förelägga den som bedriver 
verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna 
de uppgifter och handlingar som behövs 
för tillsynen 

26 kap. 21 § MB Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.10.8 Besluta att förelägga den som bedriver 
verksamhet eller vidtar åtgärd eller som 
upplåter byggnad för bostäder eller 
allmänt ändamål, att utföra sådana 
undersökningar av verksamheten och dess 
verkningar som behövs för tillsynen 

26 kap. 22 § MB Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.10.9 Besluta att föreskriva att undersökning av 
verksamhet och dess verksamhet i stället 
ska utföras av någon annan och utse 
någon att göra sådan undersökning, om 
kostnaden för undersökningen inte 
överstiger ett prisbasbelopp. 

26 kap. 22 § 
första stycket MB 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
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M.10.10 Besluta om att förena beslut om 
undersökning med förbud att överlåta 
berörd fastighet eller egendom till dess 
undersökningen är slutförd 

26 kap. 22 § 
tredje stycket MB 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.10.11 Bestämma att beslut i tillsynsärende ska 
gälla omedelbart även om det överklagas 

26 kap. 26 § MB Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.11 Tillstånds giltighet, omprövning m.m., 24 kap. MB 
M.11.1 Besluta att på ansökan av tillståndshavare 

upphäva eller ändra bestämmelser och 
villkor i ett tillståndsbeslut 

24 kap. 8 § MB Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.11.2 Besluta om att återkalla tillstånd, när 
verksamheten slutligt har upphört eller nytt 
tillstånd ersätter tidigare tillstånd 

24 kap. 3 § första 
stycket 5-6 MB 

Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.12 Avgifter, 27 kap. MB 
M.12.1 Besluta om att påföra avgift för prövning och 

tillsyn enligt kommunens taxa om avgifter 
inom miljöbalkens tillämpningsområde 

27 kap. 1 § MB, 
Kommunens taxa 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

M.12.2 Besluta om nedsättning av avgift eller 
efterskänkande av avgift i enskilda fall 
enligt vad som föreskrivs i kommunens 
taxa 

Kommunens taxa Miljöchef 
Myndighetschef 

 

M.12.3 Bestämma Besluta att beslut om 
avgift ska gälla omedelbart även om 
det överklagas 

9 kap. 5 § FAPT Miljöchef  
Myndighetschef
Miljöinspektör 

 

M.13 Tillträde m.m., 28 kap. MB 
M.13.1 Besluta att meddela förbud vid vite av högst 

20.000 kr att rubba eller skada mätapparat 
eller liknande utrustning som behöver sättas 
ut vid undersökningar 

28 kap. 1 och 7 
§ MB 

Miljöchef  
Myndighetschef
Miljöinspektör 

 

M.13.2 Besluta att begära polishjälp för att få 
tillträde till fastigheter, byggnader, andra 
anläggningar samt transportmedel för att 
myndighetens uppgifter ska kunna utföras 

28 kap. 1 och 8 
§§ MB 

Sektorchef 
Myndighetschef 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.14 Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB 
M.14.1 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 

20.000 kr 
30 kap. 3 § MB Miljöchef  

Myndighetschef
Miljöinspektör 

Miljösanktionsav
gift som beslutats 
på delegation 
ska särskilt 
redovisas för 
nämnden. 

L Livsmedelsområdet m.m. 

L.1 Livsmedelslagen 
L.1.1 Beslut att meddela förelägganden och förbud 

utan vite som behövs för efterlevnaden av 
livsmedelslagen, de föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen, de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen 
samt de beslut som meddelats med stöd EG-
bestämmelserna 

22 § LL Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 

L.1.2 Beslut att förena föreläggande och förbud 
med (fast) vite upp till 20.000 kr för 
respektive adressat i varje enskilt ärende 

23 § LL 
Viteslagen 
(1985:206
) 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.1.3 Besluta att förena föreläggande eller 
förbud med löpande vite om högst 5.000 
kr per överträdelse eller om 20.000 kr per 
månad som föreläggandet eller förbudet 
inte åtlyds 

23 §§ LL 
4 § Vitslagen 
(1985:206) 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

Vitesärende
n som 
beslutats på 
delegation 
ska särskilt 
redovisas 
för nämnden 

L.1.4 Besluta att ta hand om en vara samt – om 
förutsättningar för det föreligger – att 
låta förstöra varan på ägarens bekostnad. 

24 § första och 
andra styckena 
LL, 34 § LF 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.1.5 Besluta att, om det inte finns särskilda skäl 
för något annat, på ägarens bekostnad låta 
förstöra vara eller varor som omfattas av ett 
förbud enligt föreskrifter meddelade med 
stöd av 6 § 6 LL 

24 § tredje 
stycket LL, 34 
§ LF 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.1.6 Besluta om att begära hjälp av 
polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller verkställighet 
av beslut, om förutsättningar för sådan 
begäran föreligger 

27 § LL Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.1.7 Besluta att förordna att ett beslut ska 
gälla omedelbart även om det 
överklagas 

33 § LL Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.2 Livsmedelsförordningen 
L.2.1 Besluta om skyldighet för den som är 

sysselsatt med livsmedelsverksamhet att 
genomgå läkarundersökning om det 
behövs av livsmedelshygieniska skäl 

8 § LF Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.2.2 Besluta om återkallande eller tillfälligt 
upphävande av godkännande av 
livsmedelsanläggning 

24 § LF Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.3 Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter 
L.3.1 Besluta om risk- och 

erfarenhetsklassificering10 av 
livsmedelsföretag samt om årlig 
kontrollavgift 

3-6 §§ FAOKL, 
Art. 27 
EG 
882/2004, 
Kommunens taxa 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

För 
komm
uner 
som 
inte 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 
har en 
risk- 
och 
erfare
nhetsb
aserad 
taxa, 
kan 
istället 
t.ex. 
ordet 
”inkla
ssning
” 
väljas. 

L.3.2 Besluta om avgift för godkännande och 
registrering 

13-14 §§ 
FAOKL, 
Art. 27 
EG 
882/2004, 
Kommunens taxa 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.3.3 Besluta om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften 

10 § FAOKL, 
Kommunens taxa 

Miljöchef  
Myndighetschef 
 

 

L.3.4 Besluta om avgift för extra offentlig 
kontroll som föranleds av bristande 
efterlevnad av regelverket 

11 § FAOKL, 
art. 28 
EG 
882/2004 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.3.5 Besluta om avgift för 
kontrollmyndighetens bemanning vid 
slakterier, styckningsanläggningar och 
vilthanteringsanläggningar 

18 § FAOKL, 
Kommunens taxa 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.4 Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 
L.4.1 Beslut att meddela förelägganden och 

förbud utan vite som behövs för 
efterlevnaden av lagen, de föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen, de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen 
samt de beslut som meddelats med stöd EG-
bestämmelserna 

23 § LFAB 
12 § FFAB 

Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.4.2 Beslut att förena föreläggande och förbud 
med (fast) vite upp till 20.000 kr för 
respektive adressat i varje enskilt ärende 

24 § LFAB 
Lagen om viten 
Viteslagen 

Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.4.3 Besluta att förena föreläggande eller 
förbud med löpande vite om högst 5.000 
kr per överträdelse eller med 20.000 kr 
per månad som föreläggandet eller 
förbudet inte åtlyds 

24 § LFAB 
Viteslagen 

Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 

L.4.4 Besluta att ta hand om en vara samt – om 
förutsättningar för det föreligger – att 
låta förstöra varan på ägarens bekostnad. 

25 § LFAB Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.4.5 Besluta om att begära hjälp av 
polismyndigheten för utövande av 
kontrollen eller verkställighet av beslut, 
om förutsättningar för sådan begäran 
föreligger 

27 § LFAB Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.4.6 Besluta om sanktionsavgift ska betalas av 
den som påbörjar en verksamhet som är 
registreringspliktig utan att någon anmälan 
om registrering har gjorts, eller brister när 
det gäller att uppfylla krav på 
journalföring eller annan dokumentation 

30 a § LFAB 
22 c – 22 d § 
FFAB 

Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.4.7 Besluta att förordna att ett beslut ska 
gälla omedelbart även om det 
överklagas 

33 § LFAB Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.5 Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska 
biprodukter 
L.5.1 Besluta om risk- och 

erfarenhetsklassificering11 av 
foderföretagare och företagare som befattar 
sig med animaliska biprodukter samt beslut 
om årlig kontrollavgift 

3-6 §§ FAOKF 
Art. 27 
EG 
882/2004, 
Kommunens taxa 

Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.5.2 Besluta om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften 

11 § FAOKF, 
Kommunens taxa 

Miljöchef Myndighetschef   

L.5.3 Besluta om avgift för extra offentlig 
kontroll som föranleds av bristande 
efterlevnad av regelverket 

12 § FAOKF, art. 
28 EG 882/2004 

Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6 Kontrollförordningen (EG) 882/2004 om offentlig kontroll 
L.6.1 Besluta i ärende om registrering av 

livsmedelsanläggning 
Art. 31.1 a och 
b EG 882/2004 
Art 4, EG 
853/2004 23 § 
LF, 11-11a §§ 
LIVSFS 2009:5 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 

L.6.2 Besluta i ärende om godkännande av 
livsmedelsanläggning 

Art. 31.2 c, 
EG 882/2004 
Art. 4 EG 
853/2004 23 § 
LF, 8 § LIVSFS 
2009:5 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.3 Beslut om villkorat godkännande av 
livsmedelsanläggning samt om förlängning 
av sådant godkännande 

Art. 31.2 d, 
EG-
882/2004 23 
§ LF 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.4 Besluta om att omhänderta en sändning av 
livsmedel till dess kontrollmyndigheten 
erhållit resultat av offentlig kontroll vid 
misstanke om bristande efterlevnad m.m. 

Art. 18 
EG 
882/2004 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedelsinspektör 

 

L.6.5 Beslut om omhändertagande av livsmedel 
från tredjeländer som inte överens-stämmer 
med bestämmelserna i 
livsmedelslagstiftningen samt beslut om att 

 
Förordna att livsmedlet destrueras, blir 
föremål för särskild behandling i enlighet 
med art. 20 eller återsänds utanför 
gemenskapen i enlighet med art. 21 eller 
vidtagande av andra lämpliga åtgärder 

 
Beträffande livsmedel som redan släppts ut 
på marknaden, förordna om att livsmedlet 
återkallas eller dras tillbaka från marknaden 
innan någon av de åtgärder som anges i 
punkt 
a) vidtas 

Art. 19.1 i 
EG 882/2004 

 
 
 
 
 
Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedelsinspektör 

 
 
 
Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedelsinspektör 

 

L.6.6 Besluta om att omhänderta sändning av 
livsmedel i avvaktan på destruktion eller 
vidta andra lämpliga åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda människors och 
djurs hälsa 

 
Beträffande livsmedel av icke-animaliskt 
ursprung som är föremål för strängare 
kontroller i enlighet med art. 15.5 och som 
inte kontrollerats eller hanterats i enlighet 
med art. 17, se till att det återkallas och 
omhändertas och att det därefter antingen 
destrueras eller återsänds i enlighet med art. 
21 

Art. 19.2 i 
EG 882/2004 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.7 Besluta om sanering eller andra åtgärder 
som anses vara nödvändiga för att se till att 
livsmedel är säkra eller att 
livsmedelslagstiftningen följs 

Art. 54.2 a) 
EG 882/2004 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 

L.6.8 Besluta om att begränsa eller förbjuda 
utsläppande av livsmedel på marknaden 
och import och export av livsmedel 

Art. 54.2 b) 
EG 882/2004 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.9 Besluta att beordra att livsmedel 
återkallas, dras tillbaka från marknaden 
och/eller destrueras 

Art 54.2c) 
EG 882/2004 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.10 Besluta om tillstånd till att livsmedel 
används för andra ändamål än de som de 
ursprungligen var avsedda för 

Art. 54.2. d) 
EG 882/2004 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.11 Besluta att tillfälligt avbryta driften av eller 
stänga hela eller delar av det berörda 
företaget under en lämplig tidsperiod 

Art. 54.2.e) 
EG 882/2004 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.12 Besluta om att tillfälligt återkalla en 
livsmedelsanläggnings godkännande 

Art. 54.2 f) 
EG 882/2004 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.13 Besluta om permanent upphävande av 
godkännande av livsmedelsanläggning när 
verksamheten upphört 

Art. 31 EG 
882/2004; art. 4 
EG 853/2004 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.14 Besluta om åtgärder som avses i art. 19 
för sändningar från tredje länder 

Art. 54.2 g) 
EG 882/2004 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.15 Besluta om andra åtgärder som den 
behöriga myndigheten anser vara 
motiverade 

Art. 54.2 h) 
EG 882/2004 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 

L.7 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10) 
L.7.1 Besluta om fastställande av 

egenkontrollprogram och beslut om 
fastställande av provtagningspunkter samt 
frekvens av normal respektive utvidgad 
kontroll 
 
Besluta att fastställa faroanalys enligt 2 c § 
samt undersökningsprogram och dess 
parametrar, provtagningspunkter och 
frekvensen av normal respektive utvidgad 
undersökning.  

11 § SLVFS 
2001:30, 
omtryck LIVFS 
2011:3 
 
12 § SLVFS 
2001:30 

Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.8  Livsmedelssanktionsavgift 

L.8.1 Besluta om livsmedelssanktionsavgift upp 
till och med 20 000 kronor 

39a-g§ 
Livsmedelsförord
ningen 

Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör/Livs
medelsinspektör 

 

Ö Vissa övriga ärenden 
Ö.1 Avge yttrande till byggnadsnämnd i ärende 

angående bygglov, rivningslov och 
marklov som rör enstaka småhus eller 
fritidshus 

 Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

Med 
byggnadsnä
mnd avses 
här liksom i 
PBL den 
eller de 
nämnder 
som fullgör 
kommunens 
uppgifter 
enligt plan- 
och 
bygglagen. 
Ärendetype
n förutsätter 
att de 
uppgifterna 
inte 
handläggs 
inom samma 
nämnd som 
fullgör 
kommunens 
uppgifter 
inom miljö- 
och 
hälsoskydds
området. 
Detsamma 
gäller Ö.2 
och Ö.3 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 

Ö.2 Avge yttrande till byggnadsnämnd 
angående detaljplan och 
områdesbestämmelser där enkelt 
planförfarande tillämpas 

 Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

Ö.3 Avge yttrande till byggnadsnämnd över 
förslag till detaljplan och 
områdesbestämmelser under 
granskningstiden när nämnden tidigare 
avgivit yttrande i samrådsskedet 

 Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

Ö.4 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 
rörande bidrag för åtgärder och andra 
åtgärder i bostäder 

 Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

Ö.5 Avge yttrande till länsstyrelse i ärende 
om tillstånd för att inrätta hem för vård 
och boende som drivs av en enskild eller 
sammanslutning 

 Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

Ö.6 Avge yttrande till polismyndighet i ärende 
om allmänna sammankomster, offentliga 
tillställningar, bullarande verksamheter och 
liknande verksamheter 

 Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

Ö.7 Avge yttrande till polismyndighet i ärende 
om tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse 

 Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

Ö.8 Besluta att begära upplysningar eller 
handlingar som behövs för sådan tillsyn 
enligt strålskyddslagen som nämnden 
ansvarar för 

SSL 8 kap. 4 § 
SSF 8 kap. 9 § 

Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

Ö.9 Besluta i ärende om solarier inom 
nämndens ansvarsområde 
med anledning av anmälan av verksamhet 
i vilken solarium upplåts till allmänheten 
i övrigt 
EJ LÄNGRE AKTUELLT  

SSL 8 kap 4 § 
SSF 5 kap. 8 § 
SSMFS 2012:5 
10 § 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

Ö.9 Besluta i ärende om anmälan av kosmetiskt 
solarium upplåts till allmänheten 

10 § SSM-FS 
2012:5, 
Strålsäkerhets-
myndighetens 
föreskrifter om 
solarier och 
artificiella 
solnings-
anläggningar 

Myndighetschef  
Miljöinspektör 

 

Ö.10 Besluta att förena föreläggande och 
förbud enligt strålskyddslagen med vite 
om högst 
20.000 kronor 

SSL 8 kap. 6 § Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

Ö.11 Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende 
enligt strålskyddslagstiftningen 
EJ LÄNGRE AKTUELLT 

SSL 10 kap 4§ 
SSF 8 kap 14 § 
 

Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 

Ö.11 Besluta om att omhänderta ett radioaktivt 
material eller en teknisk anordning som 
innehåller ett radioaktivt ämne eller som kan 
alstra strålning 

8 kap. 8 § SSL Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

Ö.12 Beslut om rättelse på den felandes bekostnad 
när kostnaden inte beräknas överstiga 10000 
kr 

 
8 kap. 10 § SSL 

Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

Ö.13 Besluta om att delegationsbeslut inte ska 
gälla omedelbart 

10 kap. 3 § SSL Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

Ö.14 Påföra avgift enligt föreskrifter för 
kommunens taxa inom strålskyddslagens 
område 

10 kap. 4 § SSL 
Kommunens taxa 

Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

Ö.15 Besluta om Polismyndighetens biträde vid 
tillsyn enligt lagen   

8 kap. 12 § SSL Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

N Naturvård 
NV 1 Besluta i ärende om dispens 

från 
strandskyddsbestämmelserna 

MB 7 kap. 18 och 
31 §§ 

Kommunekolog  

Miljöchef Myndighetschef 

Naturvårdshandläggare 

 

Ej i 
ärenden 
enligt 
PBL där 
delegati
on ej är 
given. 
Beslut 
om 
dispens 
bör tas 
av den 
som 
meddela
t 
föreskri
fter. 

NV 2 Besluta i ärende om dispens från 
föreskrifter som kommunen meddelat 
för naturreservat och naturminne 

MB 7 kap. 7,9-10 
§§ 

Kommunekolog 
Miljöchef 
Myndighetschef 

Na tu rvå rdhand lägg
are  
Skog – och 
naturvårdsförvaltare 

 

Beslut 
om 
dispens 
bör tas 
av den 
som 
meddela
t 
föreskri
fter. 

NV 3 Besluta i ärende om dispens från 
föreskrifter som kommunen meddelat för 
djur- och växtskyddsområde 

Förordningen 
om 
områdesskydd 9 
§ 

Kommunekolog 
Miljöchef 
Myndighetschef 

Na tu rvå rdhand lägg
are  
Skog – och 
naturvårdsförvaltare  

Beslut 
om 
dispens 
bör tas 
av den 
som 
meddela
t 
föreskri
fter. 59



 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 

NV 4 Besluta i tillsynsärende angående 
åsidosättande av föreskrifter som gäller för 
områden som omfattas av skydd enligt 7 
kap. MB 

MB 7 kap. Kommunekolog 
Miljöchef  
Myndighetschef 
Sektorchef SU 

Na tu rvå rdhand lägg
are  
Skog – och 
naturvårdsförvaltare  

 

NV 5 Besluta i tillsynsärende angående 
åsidosättande av föreskrifter som gäller 
enligt 8 kap. MB 

MB 8 kap. Kommunekolog 
Miljöchef 
Myndighetschef 

Na tu rvå rdhand lägg
are  
Skog – och 
naturvårdsförvaltare  

 

NV 6 Besluta i tillsynsärende angående skötsel 
av jordbruksmark enligt 7 och 8 kap. MB 

MB 7-8 kap. Kommunekolog 
Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

Na tu rvå rdhand lägg
are  
Skog – och 
naturvårdsförvaltare  

 

NV 7 Besluta i tillsynsärende angående skötsel 
av jordbruksmark enligt 12 kap. MB 

MB 12 kap. Miljöchef 
Myndighetschef 

 

NV 8 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 
om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna 

Förordningen 
om 
områdesskydd 
23 
§ 

Kommunekolog 
Miljöchef 
Myndighetschef 

 

 

NV 9 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 
angående dispens från andra föreskrifter 
om områdesskydd 

23 § 
förordningen 
om 
områdesskydd 
5 § 
nationalparks- 
förordningen 

Kommunekolog 
Miljöchef 
Myndighetschef 

Na tu rvå rdhand lägg
are  
Skog – och 
naturvårdsförvaltare  

 

NV 10 Avge yttrande till skogsvårdsstyrelsen 
i ärende om dispens från föreskrifter 
om biotopskydd 

Föreskrifter 
om 
biotopskydd 

Kommunekolog 
Miljöchef 
Myndighetschef 

Na tu rvå rdhand lägg
are  
Skog – och 
naturvårdsförvaltare  

 

NV 11 Besluta i ärenden med anledning 
av samråd enligt 12 kap. 6 § MB 

MB 12 kap. 6 § Kommunekolog 
Miljöchef 
Myndighetschef 

Na tu rvå rdhand lägg
are  
Skog – och 
naturvårdsförvaltare  
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NV 12 Yttrande till länsstyrelse angående bildande 
av naturreservat 

25§ förordning om 
områdesskydd  
enligt MB 

Kommunekolog 
Na tu rvå rdhand lägg
are  
Skog – och 
naturvårdsförvaltare 
 

 

NV 13 Yttrande till länsstyrelse eller Skogsstyrelsen 
angående bildande av biotopskyddsområde  

25 § FOM Kommunekolog 
Na tu rvå rdhand lägg
are  
Skog – och 
naturvårdsförvaltare  

 
 
 
 

Allmänt inom plan och bygg 

APB 1 Överklagningsärenden inom 
byggenhetens 
verksamhetsområde 

Rätt att avge 
yttranden till 
överprövande 
myndigheter och 
domstolar med 
undantag av 
beslut som 
fattats av 
kommunstyrelse
n i dess helhet 
eller kommun- 
fullmäktige (KL 
6 kap. 33 §, 1:a 
stycket och 34 § 
punkt 2) 

Myndighetschef Gäller om 
inget nytt 
tillförts i 
sak I 
ärendet. 

APB 2 Gemensamma bestämmelser för delegeringen t.ex. vid svårare 
ärenden eller samordning. När delegation finns till för både 
tjänsteman och utskott ska i första hand beslut fattas av 
tjänsteman. I andra hand fattas beslutet av 
samhällsbyggnadsutskottet. 

 
Delegeringen innefattar rätt 

 
• 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. 21 § 1 st. PBL) 

 
• att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 

kap. 22 § 1 st. PBL är så ofullständig att den inte kan 
prövas i sak (9 kap. 22 § 2 st. PBL) 

 
• att besluta om lov även om den sökta åtgärden 

avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, 
inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31 
c § respektive 9 kap. 35 § 2 st. PBL 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 

 

Plan- och bygglagen (PBL) 
1 Beslut om överenskommelse med 

sökande att planbesked får lämnas senare 
än inom fyra månader 

PBL 5 kap. 4 § Stadsarkitekt 
 
Chef plan och 
kartavdelning 
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ning 

2 Besluta om planer eller program 
medför betydande miljöpåverkan 

PBL 5 kap. 18 § Miljöchef  
Myndighetschef 
 

 

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

PBL 5 kap. 4 §  
Chef plan och 
kartavdelning 

 

4 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om 
en verksamhet eller åtgärd kan antas 
medföra betydande miljö-påverkan 

PBL 6 kap. 4 § Miljöchef  
Myndighetschef 
Miljöinspektör 

 

5 Beslut att göra anmälan till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsregistrets allmänna del när fråga 
om prövning enligt 6 kap. 5 § PBL har 
väckts i byggnadsnämnden 

PBL 6 kap. 6 § Stadsarkitekt  
Chef plan och 
kartavdelning 
Mark- och 
exploaterinsingenjör 

 

6 Beslut om bygglov inom ramen för de 
föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32 §§ 
i följande ärenden: 

 
Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus 
utanför område med detaljplan, inom ramen 
för de villkor som bestämts i bindande 
förhandsbesked 
 

PBL 9 kap. 30-32 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 
 

 

7 Nybyggnad eller tillbyggnad inom 
detaljplan för handel, kontor, 
hantverk eller industri med högst 
2000 m2 bruttoarea 

PBL 9 kap. 30-32 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 
 

Utskottet 
kan fatta 
beslut utan 
begränsning
en 

8 Nybyggnad inom detaljplan av en- 
eller tvåbostadshus 
 

PBL 9 kap. 30-32 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 
 

  

9 Nybyggnad inom detaljplan av en- eller 
tvåbostadshus som inte hänför sig till rad- 
eller kedjehusbebyggelse 

PBL 9 kap. 30-32 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör  
Utskott SB 
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10 Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus 
 

PBL 9 kap. 30-32 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 
 

 

11 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad 
 

PBL 9 kap. 30-32 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 
 

 

12 Ny- eller tillbyggnad av kiosk, 
transformatorstation, avlopps-
pumpstation eller därmed jämförliga 
byggnader med en bruttoarea 
sammanlagt ej överstigande 100 m2 

bruttoarea 

PBL 9 kap. 30-32 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 
 

Utskottet 
kan besluta 
utan 
begränsning 

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

PBL 9 kap. 2 § 
1 st. 3a 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Utskott SB 
Plan- och 
byggadministratör 
 

 

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

PBL 9 kap. 2 § 
1 st. 3b 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 
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ning 

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

PBL 9 kap. 2 § 
1 st. 3c samt 
8 § 1 st. 2c 

Stadsarkitekt 
Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 
 

 

15 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 

PBL 9 kap. 8 § 
1 st. 2b 

Myndighetschef 
Stadsarkitekt  

 

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

PBL 9 kap. 2 § 1 
st. 1 och 2 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 
 

 

17 Nybyggnad eller väsentlig ändring 
av upplag eller materialgårdar (p. 2) 
fasta cisterner samt murar och plank 
(p. 7) 

PBL 9 kap. 8 § 
1 st. 
och 16 kap. 7 § 
samt PBF 6 kap. 
1- 
2 §§ 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan och 
byggadministratör 

 

18 Uppsättande eller väsentlig ändring av 
skyltar eller ljusanordningar 

PBL 9 kap. 8 § 
1 st.1 och 
16 kap. 7 § samt 
PBF 6 kap. 3-4 §§ 

Myndighetschef 
Stadsarkitekt 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare   
Plan och 
byggadministratör 

 

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

PBL 9 kap. 10 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan och 
byggadministratör 
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20 Beslut om marklov inom ramen 
för föreskrifterna i 9 kap. 35 § 
PBL 

PBL 9 kap. 11-13 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan och 
byggadministratör 
 

 

21 Bygglov för åtgärder som inte kräver lov PBL 9 kap. 14 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 
 

 

22 Beslut om villkorsbesked inom ramen 
för föreskrifterna i 9 kap. 19 § 

PBL 9 kap. 19 § Byggchef  
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 

 

23 Beslut om samordning för ärenden som 
enligt miljöbalken är anmälningspliktiga 

PBL 9 kap. 24 § Myndighetschef 
Miljöchef  
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 
 
 

 

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

PBL 9 kap. 27 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 

 

25 Rätt att vid beslut om bygglov eller 
marklov medge åtgärd som innebär 
en liten avvikelse från detaljplan 
eller områdesbestämmelser 

PBL 9 kap 30-31 
§§ och 35 § 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 

 

26 Beslut om tidsbegränsat bygglov inom 
ramen för föreskrifterna i 9 kap. 33 § PBL i 

PBL 9 kap. 33 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 

Utskott kan 
fatta beslut 
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de fall åtgärden har stöd i en 
detaljplanebestämmelse om tillfällig 
användning av byggnad eller mark eller om 
åtgärden har ringa påverkan på omgivningen 

Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 

utan 
begränsning 

27 Beslut att, om en anmälan av 
anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 5 § 
PBF är ofullständig, förelägga sökande att 
avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr 
att anmälan kan komma att avvisas eller att 
avgöras i befintligt skick 

PBF 6 kap. 10 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 

 

28 Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk 
utan att slutbesked lämnats. 

PBL 10 kap. 4 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare  
Plan- och 
byggadministratör 

 

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

PBL 10 kap. 13 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 

 

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

PBL 10 kap. 22 § 
1 st. 1 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
SB 
Plan- och 
byggadministratör 

 

31 Beslut att förelägga byggherren att ge in de 
ytterligare handlingar som behövs för att 
prövningen av frågan om startbesked om 
det enligt 10 kap. 14 § PBL inte behövs 
något tekniskt samråd 

PBL 10 kap. 22 § 
1 st. 2 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 
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32 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 

PBL 10 kap. 23-
24 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 

 

33 Anmärkning i anslutning till 
arbetsplatsbesök/ besiktning inom ramen för 
nämndens tillsynsarbete som innefattar för 
byggherren bindande föreskrift. 
Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) 
beslutas av samhällsbyggnadsutskottet 

PBL 10 kap. 27 
§ och 
11 kap. 8 § 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 

 

34 Beslut att det för rivningsåtgärder 
inte behövs någon kontrollplan 

PBL 10 kap. 18 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 

 

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

PBL 10 kap. 29 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 

 

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

PBL 10 kap. 34-
37 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 
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37 Avge ingripandebesked inom ramarna 
för föreskrifterna i 11 kap. 7 § PBL 

PBL 11 kap. 7 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 

 

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

PBL 11 kap. 9 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 

 

39 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. 

PBL 11 kap. 17 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
 

 

40 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 

PBL 11 kap. 18 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 

 

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

PBL 11 kap. 30-
32 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 

 

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

PBL 11 kap. 33 § 
1 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 

 

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

PBL 11 kap. 33 § 
2 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 
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44 Besluta om att utse annan 
funktionskontrollant inom ramen för före-
skrifterna i 11 kap. 34 § PBL 

PBL 11 kap. 34 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Bostadsanpassnings- 
handläggare 
Plan- och 
byggadministratör 
 

 

45 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. 

PBL 11 kap. 35 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 
 

 

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

PBL 11 kap. 39 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 
 

 

47 Besluta om avgifter i enskilda 
ärenden/fall med tillämpning av 
kommunens plan- och bygglovstaxa 

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

Chef Plan- och 
kartavdelningen 
Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 
 

 

48 Beslut om särskild besiktning av hissar 
och andra motordrivna anordningar 

PBF 8 kap. 8 § 
och 
5 kap. 9 § 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Bostadsanpassnings- 
handläggare 

 

49 Besluta om längre 
besiktningsintervall enligt 3 kap. 18 
§ 

 
Beslut om anstånd med besiktning enligt 
3 kap. 19 § 

 
Beslut om användningsförbud för hissar och 
andra motordrivna anordningar med 
tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 4-5 
§§ 

BFS 1994:25 H1 
BFS 2006:26 H10 
om hissar 
och vissa 
andra 
motordrivn
a fordon 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Bostadsanpassnings-
handläggare 

 

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

PBF 5 kap. 1-7 
§§ och kap. 3 
(samt 11 kap. 
19-20 §§ PBL) 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
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51 Beslut om senareläggning av 
besiktningssynpunkt inom ramen för 
föreskrifterna i 4 § (om det finns 
särskilda skäl) 

BFS 1991:36 4 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Bostadsanpassnings- 
handläggare 

 

52 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 

BFS 1993:57 
BBR 1:22 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 
 

 

53 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 

BFS 2010:28, 
EKS 7 2 § 

Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 

 

54 Besluta i ärenden som av Lantmäteriet 
hänskjutits till nämnden för prövning. Rätt 
att vid samråd begära att ärendet hänskjuts 
till KS för prövning 

FBL 4 kap. 25-
25a 
§§ 

Stadsarkitekt  
Chef Plan- och 
kartavdelningen 
Myndighetschef  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

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

FBL 5 kap. 3 § 
3 st. 

Stadsarkitekt  
Chef Plan- och 
kartavdelningen Mark- 
och 
exploateringsingenjör 

 

56 Besluta att ansöka om fastighetsbenämning FBL 14 kap. 1a § 
1 
st. 3-7 

Stadsarkitekt  
Chef Plan- och 
kartavdelningen  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

57 Godkännande av förrättning, 
förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning 

FBL 15 kap. 11 § Stadsarkitekt 
Myndighetschef  
Chef Plan- och 
kartavdelningen  
Mark- och 
exploateringsingenjör 
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58 Företräda kommunen vid samråd 
med lantmäterimyndigheten 

AL 12 och 21 23 
§§ 

Stadsarkitekt 
Chef Plan- och 
kartavdelningen  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

59 Rätt att påkalla och återkalla förrättning AL 18 § Kommundirektör 
Stadsarkitekt  
Chef Plan- och 
kartavdelningen  
Mark- och 
exploateringsansvarig  

 Exploateringschef  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

60 Godkännande av beslut eller åtgärd AL 30 § Stadsarkitekt  
Chef Plan- och 
kartavdelning 
Mark- och 
exploateringsingenjör 
 
 

 

61 Företräda kommunen vid samråd 
med lantmäterimyndigheten 

LL 21 § Stadsarkitekt  
Chef Plan- och 
kartavdelning 
Myndighetschef  
Mark- och 
exploateringsingenjör 
Sektorchef SU 

 

62 Godkännande av beslut eller åtgärd LL 28 § Stadsarkitekt Chef 
Plan- och 
kartavdelning 
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

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

LGS 5 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Stadsarkitekt 
Bygglovshandläggare 

 

64 Beslut att avge yttrande till länsstyrelsen 
om tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, 
skylt, inskrift eller därmed jämförlig 
anordning för reklam, propaganda eller 
liknande ändamål utomhus utan tillstånd. 

LGS 6,7 §§ Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Stadsarkitekt 
Bygglovshandläggare 

 

65 Beslut att avge yttrande till länsstyrelsen om 
medgivande att ha affisch eller annan 
tillfällig anordning utomhus för reklam, 
propaganda, eller liknande ändamål 
uppsatta mer än fyra veckor 

LGS 9 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Stadsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
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66 Besluta om tillstånd att hantera, överföra 
eller importera explosiva varor eller att 
yrkesmässigt eller i större mängd hantera 
brandfarliga varor 

LBEV 16-19 §§ Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 

 

67 Beslut om nya eller ändrade villkor 
för tillstånd 

LBEV 19 § 3 st. Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 

 

68 Beslut att återkalla tillstånd LBEV 20 § Myndighetschef  
69 Beslut att begära den hjälp av polis- 

myndigheten som behövs för 
tillsynen 

LBEV 24 § 3 st. Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan- och 
byggadministratör 

 

70 Beslut om förelägganden och förbud, 
dock utan vite 

LBEV 25 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 

 

71 Beslut om avgiftsuttag i enskilda fall för 
tillståndsprövning, tillsyn, provtagning, 
undersökning, godkännande och andra 
beslut och åtgärder 

LBEV 27 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
Plan-och 
byggadministratör 

 

72 Beslut om att byggfelsförsäkring inte behövs LBFF 1 b § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
PBL 
administratör 

 

73 Beslut om att färdigställandeskydd 
inte behövs 

LBFF 14 § Myndighetschef 
Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare 
PBL-administratör 

 

74 Prövning om skrivelser med 
överklagande av planärenden 
har kommit in i rätt tid 

FL 23-25 §§ Chef Plan- och 
kartavdelning 
Planarkitekt 
Stadsarkitekt 
PBL-administratör 

 

75 Prövning om skrivelser med överklagande 
av bygglovsfrågor och övriga frågor har 
inkommit in i rätt tid 

FL 23-25 §§ Delegat som fattat det 
ursprungliga beslutet  
Sekreterare för 
utskottet 
Byggadministratör 
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76 Avvisa för sent inkommet överklagande 
enligt förvaltningslagen 

FL 24 § Chef Plan- och 
kartavdelning  
PBL-administratör  
Planarkitekt 
Sekreterare för 
utskottet 
Byggadministratör 

 

77 Ändring av överklagat beslut 
eller föreläggande 

FL 27 § Delegat som fattat 
det ursprungliga 
beslutet 

 

78 Beslut om bostadsanpassningsbidrag 
 

- Upp till 3 prisbasbelopp 
 
 

- 3-10 prisbasbelopp 
 

 
Överklaganden, yttranden och 
anmälningar till domstol 
Beslut om omprövning ska ske 
 
 
Omprövning av beslut och yttrande i ärenden 
där ursprungsbeslutet fattats av delegat 

Bostadsan- 
passningslag
en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Handläggare av 
bostadsanpassnings-
bidrag 
 
Myndighetschef  
 
 
Delegaten i 
urprungsärendet 
 
Delegaten i  
ursprungs-ärendet 

 

79 Fastställa belägenhetsadress Lagen 
(2006:378) om 
lägenhets-
register 10 § 

Kartingenjör 
 
Bygglovshandläggare 
Handläggare av 
bostadsanpassnings- 
bidrag 
PBL-administratör 

 

80 Fastställa lägenhetsnummer Lagen 
(2006:378) om 
lägenhetsregister  
11 § 

Kartingenjör 
Handläggare av 
bostadsanpassnings- 
bidrag 
PBL 
administratör 

 

81 Förelägga en fastighetsägare som 
inte fullgör sina skyldigheter enligt 
14 eller 16 §§ att fullgöra dessa 

Lagen 
(2006:378) om 
lägenhetsregister  
 

Bygglovshandläggare 
Plan/kartingenjör 
Bygglovshandläggare 
Handläggare av 
bostadsanpassnings- 
bidrag Myndighetschef 
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Alkohollagen 
1 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 

till allmänheten 
Alkohollagen 8 
kap. 2 § 

Sektorchef  SU 
Myndighetschef 
Miljöchef 

 

2 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 
till slutna sällskap 

Alkohollagen 8 
kap. 2 § 

Tillstånds- 
handläggare 

 

3 Beslut om särskilt tillstånd 
för provsmakning vid 
arrangemang 

Alkohollagen 8 
kap. 6 § 

Tillstånds-
handläggare 

 

4 Beslut om utvidgning 
av serveringstillstånd 
Beslut om tillfällig eller stadigvarande 
utvidgning av serveringstillstånd för 
uteservering, lokal tidsperiod eller 
serveringstid för de som redan har 
stadigvarande serveringstillstånd 

Alkohollagen 8 
kap. 2 § 

Tillstånds- 
handläggare 

 

5 Beslut med anledning av ansökan 
från konkursbo att få fortsätta 
rörelsen 

Alkohollagen 9 
kap. 12 § 

Tillstånds- 
handläggare 

Ansöka
n ska 
behandl
as med 
förtur 

6 Beslut om nytt tillstånd när övergång 
planeras från t.ex. handelsbolag till 
aktiebolag eller från bolag till enskild firma 
etc. när de fysiska personerna kvarstår i 
bolaget eller i den enskilda firman 

Alkohollagen 8 
kap. 2 § 

Tillstånds- 
handläggare 

 

7 Beslut om att meddela 
tillståndsinnehavare erinran 

 
Beslut i ärende om att godkänna anmälan 
om betydande förändring i 
ägarförhållandena 

Alkohollagen 9 
kap. 17 § 

 
Alkohollagen 8 
kap 2 § 

Tillståndshandläggare  
 
Tillståndshandläggare 

 

8 Beslut om att avsluta tillsynsärende utan 
vidare åtgärd 

Alkohollagen 9 
kap 17 § 

Tillståndshandläggare  

9 Beslut om att återkalla serveringstillstånd 
som inte längre utnyttjas eller som på egen 
begäran vill upphöra med servering av 
alkoholdrycker 

Alkohollagen 9 
kap. 18 § 1. 

Tillstånds- 
handläggare 

 

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

1 Beslut om tillstånd att bedriva detaljhandel 
eller partihandel med tobaksvaror 

5 kap. 1 § Enhetschef  

2 Avslag på ansökan om tillstånd att bedriva 
detaljhandel eller partihandel med 
tobaksvaror 

5 kap. 1 § Enhetschef  

3 Beslut om tillfällig försäljning av 
tobaksvaror, detaljhandel 

5 kap. 1 § Enhetschef  

4 Avslag på ansökan om tillfällig försäljning 
av tobaksvaror 

5 kap. 1 § Enhetschef  

5 Beslut om återkallelse av tillstånd att 
sälja tobaksvaror 

7 kap. 10 § Utskott SB  
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6 Beslut om återkallelse av tillstånd pga att 
det ej längre utnyttjas 

7 kap. 10 § Handläggare  

7 Beslut om fortsatt drift för 
konkursförvaltare vid 
försäljningsställe som har försatts i konkurs 

5 kap. 9 § Handläggare  

8 Godkänna anmälan för elektroniska 
cigaretter                      

5 kap 14 § LTLP           Tillståndshandläggare  

9 Godkänna anmälan för tobaksfria 
nikotinprodukter             

17 § LTN                       Tillståndshandläggare  

Trafikärenden 

Trafikförordning (1998:1276) 
1 Beslut avseende l o k a l a  trafikföreskrifter i 

egenskap av väghållare enligt 
trafikförordningen samt dispenser från lokala 
trafikföreskrifter och trafikförordningen. 

10 kap. 10, 14 
§§ TF 

Sektorchef SB 
Trafikingenjör 
Trafikhandläggare 
Chef strategisk 
planering 

 

2 Revidering av väghållarbeslut för 
vidare leverans till Rikstäckande 
Databas för Trafikföreskrifter (RDT) 

10 kap. 10, 14 
§§ TF 

Sektorchef  SU 
Trafikingenjör 
Trafikhandläggare 
Chef strategisk 
planering 

 

3 Beslut gällande kommunalt engagemang i 
enskilda vägar tex in- och urtagande av väg i 
kommunalt underhåll/skötsel, nivå på skötsel, 
ekonomiskt bidrag mm inom ramen för 
politiskt beslutade regler, riktlinjer etc  
 

 Kommundirektör 
Sektorchef SU 
Trafikingenjör 

Rev. 
KS § 
220 
2015-
12-07 

4 Gatubelysning 
- Utbyggnad 
- Bidrag 

  
Kommundirektör  
Trafikingenjör 

 

5 Besluta kring drift, underhåll, förnyelse, 
rasering, nya abonnemang, teckna avtal mm 
vad gäller vägbelysning vid kommunalt ägd 
elanläggning  

 

 Kommundirektör, 
Sektorchef SU, 
Trafikingenjör 
 

 

6 Yttrande över detaljplaner och bygglov samt 
andra ärenden som kan påverka trafiken 
(trafiksäkerhet, framkomlighet etc). 

 Sektorchef SB 
Trafikingenjör  
Trafikhandläggare 
Chef strategisk 
planering 

 

     7 Föreskrifter om bärighet 4 kap. 11 § TrF Trafikingenjör 
Trafikhandläggare 
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8 Förordnande av övervakningspersonal § 6 Lag 
(1987:24) 
om 
kommunal 
parkerings-
övervakning 

Trafikingenjör 
Trafikhandläggare 

 

9 Redigering, publicering och kungörelser 
i RDT 

Förordning 
(2007:231) 
om  
elektroniskt 
kungörande 
av vissa 
trafikföre-
skrifter 

Trafikingenjör 
Trafikhandläggare 

 

10 Dispenser bred/tung/hög 
last Transportdispenser 

13 kap. 3-5 § TrF Trafikingenjör 
Trafikhandläggare 

 

11 Transporttillstånd inom kommunen  Trafikingenjör 
Trafikhandläggare 

 

12 Samråd/yttrande utanför kommunen  Trafikingenjör 
Trafikhandläggare 

 

13 PRH-tillstånd (rörelsehindrad) 13 kap. 8 § TrF Trafikingenjör 
Trafikhandläggare 

 

14 Yttrande över tävling på väg, hastighet, 
väjning/stopp mm där Länsstyrelsen 
beslutar 

 Trafikingenjör 
Trafikhandläggare 

 

15 Flyttning av fordon i vissa fall Lag (1982:129) 
om flyttning av 
fordon i vissa 
fall och 
Förordning 
(1982:198) om 
flyttning av 
fordon i vissa 
fall 

Trafikingenjör 
Trafikhandläggare 

 

Ordningslag – ordningsföreskrifter 

1 Lokala ordningsföreskrifter. Tillämpning av 
lokala ordningsföreskrifter utfärdade med 
stöd av ordningslagen (1993:1617). 

KF 2013-04-29 
§ 44 

Trafikingenjör 
Trafikhandläggare 

 

2 Yttrande gällande: 
- Upplåtelse av allmän plats 
- Allmän sammankomst 
- Offentlig tillställning 

OL samt Lokala 
ordnings- 
föreskrifter 

Sektorchef SU  
Trafikingenjör 
Trafikhandläggare 
Chef strategisk planering 

Polismyndig
het beslutar 

3 Upplåtelse av allmän plats, tillämpning av 
anvisningar samt påförande av avgifter/taxor 
inom ramen för fullmäktiges beslut vid 
nyttjande och ianspråktagande av allmän 
plats. 

 Trafikingenjör 
Trafikhandläggare 
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Övriga trafik- och gatuärenden (väghållarbeslut) 

 

 

1 Beslut om gräv/schakttillstånd i gaturum, 
parker, torg och övriga allmänna platser där 
kommunen är huvudman/väghållare eller 
sköter vägar åt enskild väghållare. 

Tillämplig 
lagstiftning (VL, 
PBL, AL mfl) 

 

Trafikingenjör 

Trafikhandläggare 

 

2 Tillämpning av anvisningar och påförande av 
ersättningar inom ramen för fullmäktiges 
beslut vid grävning på allmän plats samt för 
vägar och gator där kommunen är väghållare 
eller sköter vägar åt enskild väghållare. 

Tillämplig 
lagstiftning (VL, 
PBL, AL mfl) 

kommunens 
grävanvisningar 

Trafikingenjör 

Trafikhandläggare 

Trafikenhet
en  
upprättar, 
fastställer 
och 
tillhandahåll
er 
erforderliga 
anvisningar 
för grävning 
i gator, 
vägar och 
allmän 
platsmark 

3 Beslut gällande vägvisning samt anvisningar 
för trafik och utmärkning på väg och terräng.   

VMF  Trafikingenjör 

Trafikhandläggare 

Avser även 
trafikanordn
ingsplaner 
(TA-plan) 

4 Beslut rörande tillstånd för ledningsdragning 
inom vägområde, samt allmän platsmark 
enligt detaljplan. 

 

Tillämplig 
lagstiftning 
(Väglagen, PbL, 
Anläggningslagen 
mfl) 

Trafikingenjör 

Trafikhandläggare 

 

Se även 
Fastighets-
ärenden 
gällande 
ledningsrätt 

5 Ansökan till Trafikverket, övriga myndigheter 
och organisationer rörande medfinansiering 
till väg- och trafikinvesteringar och liknande 
investeringar. 

 Sektorchef SU  

Trafikingenjör 

Chef strategisk planering  

 

6 Väghållningsmyndighetens yttranden i olika 
ärenden samt övriga beslut enligt väglagen 
(tex rörande farthinder, bärighet, drift-, 
underhålls och förbättringsåtgärder, 
väganordningar, godkännande av 
entreprenader, hantering av besiktningar mm) 

 

Tillämplig 
lagstiftning 
(Väglagen, Trf, 
VMF, PBL, 
Anläggningslagen 
mfl) 

Kommunchef 

Trafikingenjör 

Gatuchef 

Gatuingenjör 

Sektorchef SU  

Chef strategisk planering 

Ur VL: 
”Väg ska 
hållas i ett 
för 
samfärdseln 
tillfredsställ
ande skick 
genom 
underhåll, 
reparation 
och andra 
åtgärder” 
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7 Stadsbyggnadsfrågor  Kommundirektör  Vidaredeleg
ering 

 

Lotterilagen 

1 Yttrande till Lotteriinspektionen i ärenden 
om tillståndsgivning 

Lotterilagen och 
lagen om 
anordnande av 
visst automatspel 

Fritidschef  

Sotning och brandskyddskontroll 

Lag om skydd mot olyckor 
1 Förelägganden och förbud 

i tillsynsärenden 
LSO 5 kap. 2 § 
2 st. 

Räddningschef BRAND 
 Utsedda tillsynsförättareare 

2 Förelägganden och förbud avseende 
kontroll av brandskyddet av 
eldstäder, skorstenar m fl. 

LSO 5 kap. 2 § 
2 st. 

Skorstensfejarmästare 
Stf skorstensfejarmästare 
Räddningschef BRAND 

 Utsedda tillsynsförättare 

3 Beslut om sotning 
och 
brandskyddskontroll 

LSO 3 kap. 4 § Skorstensfejarmästare 
Räddningschef BRAND 

 Utsedda tillsynsförättare 

4 Beslut om tillsyn i andra fall och vid 
andra tillfällen än vad som anges i 
förteckningen över tillsynsobjekt 

LSO 5 kap 1 §  Kommunstyrelsen 

5 Beslut om kontroll av brandskyddet i andra 
fall och vid andra tillfällen än vad som anges 
i förteckning över sotningsobjekt 

LSO 5 kap. 1 § Räddningschef BRAND 
Skorstensfejarmästare 
Stf skorstensfejarmästare 

6 Medgivande att en fastighetsägare utför 
eller låter annan utföra sotning på den egna 
fastigheten 

LSO 3 kap. 4 § 
2 st. 

Räddningschef BRAND 
Utsedda tillsynsförättare 

7 Beslut om föreläggande eller förbud som 
förenas med vite. Förordnande om rättelse 

LSO 5 kap. 
2 § 

Allmä
nna 

Jävsnämnden beslutar i 
ärenden som rör 
myndighetsutövning 
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på en felandes bekostnad. utskott
et 
Jävsnä
mnden 

gentemot kommunens egna 
verksamheter när 
kommunstyrelsen eller 
annan nämnd är part i 
frågan. 

8 Bland de som är tjänstepliktiga och 
bosatta i kommunen ta ut lämpliga 
personer att ingå i kommunens 
räddningsvärn 

LSO 6 kap.  
1 § 

Allm
änna 
utsk
ottet 
Jävs
näm
nden 

Jävsnämnden beslutar i 
ärenden som rör 
myndighetsutövning 
gentemot kommunens egna 
verksamheter när 
kommunstyrelsen eller 
annan nämnd är part i 
frågan. 

9 Föreläggande om anordning på 
annans mark eller byggnad 

LSO 6 kap 5 § Allm
änna 
utsk
ottet 
Jävs
näm
nden 

Jävsnämnden beslutar i 
ärenden som rör 
myndighetsutövning 
gentemot kommunens egna 
verksamheter när 
kommunstyrelsen eller 
annan nämnd är part i 
frågan. 

10 Avgöra att beslut ska gälla även om det 
överklagats 

LSO 10 kap. 
4 § 

Räddn
ingsch
ef 
BRA
ND 
Utsed
da 
brandt
illsyns
- 
förätta
re 

 

          Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
 1 Beslut om föreläggande eller förbud som 

förenas med vite. Förordnande om rättelse 
på en felandes bekostnad. 

LBE 25 § Jävsnämnden  

     
Fritid 
1 Tillstånd för förening att efter registrering 

få anordna egentliga lotterier enligt 17 § i 
lotterilagen 

Lotterilagen Kommundirektör 
Avdelningschef Fritid 

 

2 Tillståndsgivning för lokala lotterier 
enligt15- 16 §§ i lotterilagen 

Lotterilagen Avdelningschef Fritid 
Assistent Fritid 

 

3 Uthyrning och upplåtelse av 
försäljningsplats och serveringslokal vid 
av fritidsavdelninpgarna förvaltade 
lokaler. 

 Kommundirektör 
Avdelningschef Fritid  

 

4 Överlåtelse av reklamrätten vid av 
fritidsavdelningenss förvaltade lokaler och 
anläggningar. 

 Kommundirektör 
Avdelningschef Fritid  
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5 Godkännande av reklamskyltars utformning 
vid av fritidsavdelningens förvaltade lokaler 
och anläggningar. 

 Kommundirektör 
Avdelningschef Fritid  

 

6 Besluta om föreningsbidrag till 
fritidsföreningar i enlighet med policy för 
föreningsbidrag. 

 Avdelningschef Fritid  

Fastighetsärenden 
1 Företräda kommunen i dess egenskap av 

fastighetsägare i ärenden rörande 
fastighetsbildning, servituts- och 
ledningsrättsfrågor, vägrättsfrågor, frågor 
enligt anläggningslagen, lag om förvaltning 
av samfälligheter, vattenlagen samt därmed 
jämförlig lagstiftning. Företräda kommunen 
i frågor om fastighetstaxering och 
fastighetsdeklaration. 

 Kommundirektör  
Sektorchef 
samhällsutveckling 
Näringslivschef 
Mark- och 
exploateringsingenjör. 
Trafikingenjör 
Chef Strategisk 
planering 
 

 

2 Träffa avtal samt avsluta/säga upp avtal 
gällande förvärv, försäljning, byte och 
marköverföring av fast egendom eller 
byggnad, servitut, arrende, annan 
nyttjanderätt och ledningsrätt samt om 
annan härmed jämförlig rätt intill ett belopp 
om högst 30 basbelopp i varje enskilt fall 
och inom fastställda riktlinjer. 

 Kommundirektör 
Sektorchef 
samhällsutveckling 
Näringslivschef 
Mark- och 
exploateringsansvarig 
Exploateringschef  
Mark- och 
exploateringsingenjör. 

Se även 
”Övriga 
trafik- och 
gatuärenden
” gällande 
tillstånd 
inom 
vägområde 
och allmän 
platsmark. 
gällande 
tillstånd 
inom 
vägområde 
och allmän 
platsmark. 

3 Ta ut pantbrev i kommunens fastigheter eller 
tomträtter samt medge dödning, relaxation, 
utsträckning, utbyte och nedsättning av 
pantbrev samt vidtaga jämförliga åtgärder 
beträffande servitut och nyttjanderätter. 

 Kommundirektör 
Näringslivschef Mark- 
och 
exploateringsansvarig 

 

4 Bidrag till om-, till- och nybyggnad av 
allmänna samlingslokaler inom anvisad ram. 

 Näringslivschef  

5 Ändringar upp till högst tio prisbasbelopp i 
byggnadsprogram eller byggnadshandlingar 

 Kommundirektör Vidaredeleg
ation 

6 Träffa avtal och säga upp avtal om 
nyttjanderätt i kommunens fastigheter eller 
byggnader som kommunstyrelsen förvaltar 
för högst tio år. 

 Näringslivschef  
Mark- och 
exploateringsingenjör 
Exploateringschef 

 

7 Upplåtelse av jakträtt och viltvård för högst 
tio år 

 Näringslivschef  
Mark- och ringsansvarig  
Na tu rvå rdhand lägg
are  

 

80



 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärk
ning 

Skog – och 
naturvårdsförvaltare  

8 Rätt att teckna avtal på försäljning av 
avverkning och gallring enligt kommunens 
skogsvårdsplan samt köp av röjningstjänster 
och andra beslut kring avverkning och röjning 
på kommunens mark 

 Sektorchef S 
Chef strategisk 
planering 
Na tu rvå rdhand lägg
are  
Skog – och 
naturvårdsförvaltare 
 

 

9 Godkännande att annan part tar ner samt 
omhändertar vegetation längs 
kraftledningsgator, vägar mm på kommunens 
mark 

 
 
 

Sektorchef 
Chef strategisk planering  
Mark och 
exploateringsingenjör 
Na tu rvå rdhand lägg
are  
Skog – och 
naturvårdsförvaltare 
 

 

10 Besiktningar och efterarbeten samt 
godkännande av utförda arbeten som 
påkallats av besiktningar och liknande 
förrättningar 

 Fastighetsansvarig  

Näringslivsfrågor 
1 Yttrande över ansökan om servicebidrag till 

butiker i glesbygd 
 Näringslivschef  

2 Besluta om bidrag för evenemang för 
evenemangsrådets räkning i enlighet med 
Evenemangsstrategin 

 Näringslivschef  

Kulturavdelningen 
1 Garantibidrag till kulturarrangemang  Kommundirektör  

Avdelningschef Kultur 
2 Uthyrning och upplåtelse av försäljningsplats 

och serveringslokal vid av Fritids- och 
kulturavdelningarna förvaltade lokaler. 

 Kommundirektör  
Avdelningschef Kultur 

3 Överlåtelse av reklamrätten vid av fritids- och 
kulturavdelningarnas förvaltade lokaler och 
anläggningar. 

 Kommundirektör  
Avdelningschef Kultur 

4 Godkännande av reklamskyltars utformning 
vid av fritids- och kulturavdelningarna 
förvaltade lokaler och anläggningar. 

 Kommundirektör  
Avdelningschef Kultur 

5 Besluta om föreningsbidrag till 
kulturföreningar i enlighet med policy för 
föreningsstöd. 

 Avdelningschef Kultur 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-10-04 

Referens 
Dnr 2022/7    

Avdelning: Boendesamordnare SÄBO 
Ansvarig: Pia Wahrén  
E postadress: pia.wahren@leksandkommun.se 

 
 

 
 

 
  

 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 – 
särskilt boende 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3 kvartalet 2022 finns 12 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-02 
Ärende 2 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-02-08 
Ärende 3 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-09 
Ärende 4 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-24  
Ärende 5 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-30 
Ärende 6 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-14 
Ärende 7 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-23 
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Leksands kommun 

Datum 
2022-10-04 
 

Referens 
Dnr 2022/7 

Sida 
2(2) 

 

 

Ärende 8 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-17 
Ärende 9 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-20 
Ärende 10 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-09 
Ärende 11 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-09 
Ärende 11 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-27 

 

Förslag till beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-04 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Avd-chef Johan Karén 
Boendesamordnare Pia Wahrén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

 
  

Individnämnden   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

§ 183 Dnr 2022/7 

Rapportering av ej verkställda beslut - Särskilt boende 
kvartal 3/2022 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3 kvartalet 2022 finns 12 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-02 
Ärende 2 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-02-08 
Ärende 3 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-09 
Ärende 4 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-24  
Ärende 5 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-30 
Ärende 6 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-14 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

 
  

Individnämnden   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

Ärende 7 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-23 
Ärende 8 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-17 
Ärende 9 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-20 
Ärende 10 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-09 
Ärende 11 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-09 
Ärende 12 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-27 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-04 

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-09-28 

Referens 
Dnr 2022/4    

Indvid- och familjeomsorg 
Gunilla Andersson 0247-80440 
Gunilla.andersson1@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 – 
individ- och familjeomsorgen 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3 kvartalet 2022 finns 1 ej verkställt beslut att rapportera.  
Ärende 1 – barn 
Beslut: Socialtjänstlagen, familjehem (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-18 

Förslag till beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-28 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Avd-chef Katja Vestling 
Socialsekreterare Gunilla Andersson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

 
  

Individnämnden   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

§ 180 Dnr 2022/4 

Rapportering av ej verkställda beslut - IFO kvartal 
3/2022 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3 kvartalet 2022 finns 1 ej verkställt beslut att rapportera.  
Ärende 1 – barn 
Beslut: Socialtjänstlagen, familjehem (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-18 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-28 

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-11-02 

Referens 
Dnr 2022/5    

Funktionshinder och stöd  
Jessica Eriksson, 0247-80 462 
Jessica.eriksson@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 – 
LSS 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3:e kvartalet 2022 finns 1 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – man 
Beslut: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, Daglig 
verksamhet enligt 9§10. 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-13 

Förslag till beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-02 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Avd-chef Anna Wikberg 
Enhetschef Jessica Eriksson 
 
 
 

88



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

 
  

Individnämnden   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

§ 181 Dnr 2022/5 

Rapportering av ej verkställda beslut - LSS kvartal 
3/2022 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3:e kvartalet 2022 finns 1 ej verkställt beslut att rapportera.  
Ärende 1 – man 
Beslut: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, Daglig 
verksamhet enligt 9§10. 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-13 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-02 

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-11-17 

Referens 
Dnr 2022/9    

Kommunstyrelsen 
Lotta Arnesson, 80198 
lotta.arnesson@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 

Beskrivning av ärendet 

Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. 
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden. 
Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut: 
Utbildningssektorn 
Avdelningschef grundskolan 
Delegeringsbeslut 2022-08-22 – 2022-10-17 
Delegeringsbeslut 2021-08-11  

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare, miljö och 
handläggare bostadsanpassning 

• Delegeringsbeslut bostadsanpassning, oktober 2022 

• Delegeringsbeslut miljö, oktober 2022 

• Delegeringsbeslut bygglov, oktober 2022  
Trafikärenden 

• Delegeringsbeslut, oktober 2022 
Näringsliv, Markavtal, översiktlig planering och plan   

• Delegeringsbeslut, oktober 2022 

Utskotten 
• Delegeringsbeslut av Allmänna utskottet enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2022-11-14 

• Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-11-17 

Personalärenden 
• Personalärenden/nya anställningar 2022 

Verksamhetsstöd 
• Bygg rättidsprövning, dnr 2022/1098 
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Leksands kommun 

Datum 
2022-11-17 
 

Referens 
Dnr 2022/9 

Sida 
2(2) 

 

 

• Beslut om delvis avslag på begäran om utlämnade av allmän 
handling, dnr 2022/1446 

Förslag till beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 

protokoll och listor per den 5 december 2022. 
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
1. Protokoll och listor. 

 

Slutligt beslut skickas till 
Administrativ service 
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