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När beslutanderätt får delegeras
Direktionen kan enligt KL (6 kap 37 § och 7 kap) ge direktionens presidium, ett utskott, en
ledamot eller en anställd i uppdrag att besluta istället för direktionen. Direktionen kan
delegera beslutanderätten antingen genom att fatta ett särskilt beslut eller genom att fatta
beslut om en delegationsordning. I en delegationsordning överförs beslutanderätten i flera
olika ärenden till flera olika befattningar/delegater.
Enligt KL (6 kap 38 §) får beslutanderätten inte delegeras i:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut
som fattats av direktionen i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats (gäller med andra
ord inte om delegat fattat det överklagade beslutet),
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till direktionen, och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
Observera att hänvisning i delegationsordningen till viss lag även avser förordningar,
föreskrifter m.m. som meddelats med stöd av den lagen.

Innebörden av ett delegationsbeslut
Att fatta beslut med stöd av delegation innebär att ärendet avgörs och kan då endast ändras
om det överklagas genom en så kallad laglighetsprövning enligt 13 kap KL eller genom ett
överklagande i sakfrågan. Beslutsfattarens överordnade eller den delegerande direktionen kan
alltså inte ändra beslutet. Delegationsbeslut som fattas av tjänsteman utan delegering är
ogiltiga.
Om direktionen fattat beslut om riktlinjer för verksamheten ska dessa följas när delegat fattar
beslut. Delegaten ska förvissa sig om att behövliga medel finns för de kostnader som beslutet
kan innebära.
Delegation till tjänsteman får vid dennes frånvaro utövas av förordnad ersättare. Vikarierande
arbetstagare erhåller delegationsrätt i överensstämmelse med ordinarie arbetstagares
delegationsrätt.

Vidaredelegation
Om direktionen delegerar beslutanderätten till miljöchef kan delegeringen kompletteras med
en rätt för miljöchefen att överlåta uppdraget till annan anställd. Detta kallas för vidaredelegering.
Delegerande direktion eller miljöchef behåller dock sin beslutsrätt vid vidaredelegering och
kan föregripa delegatens beslut genom att själv ta över ärendet och besluta.
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Skillnad mellan delegationsbeslut och verkställighetsåtgärder
När en tjänsteman genomför de beslut som fattats är det att betrakta som verkställighet. I de
ärenden där direktionen delegerat beslutanderätten kan det vara samma tjänsteman som fattar
beslutet och verkställer det.
Gränsdragningen mellan beslut och verkställighet är ibland svår att göra och det går inte att
med stöd av kommunallagen dra någon exakt gräns. Kännetecknande för ett beslut är att det
finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och
bedömningar. Verkställighet innebär oftast tillämpning/genomförande av ett tidigare fattat
beslut. Åtgärder av vardaglig karaktär, inom budget och inom verksamhetsområdet, som
behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas utgör i regel verkställighet. Särskilt vid
målstyrning finns stor frihet för tjänstemännen att avgöra hur beslutet ska verkställas inom
antagna riktlinjer.
Exempel på verkställighet är:
•
•
•

attestering av faktura,
avrop från ramavtal och
direktupphandling

Vem som inom miljöförbundet har rätt att utföra vilka verkställighetsåtgärder framgår bland
annat av verkställighetsordningen, arbetsbeskrivningar och rutiner.

Skillnad mellan fullmakt och delegering
Att agera enligt en fullmakt och att fatta delegationsbeslut är två olika saker. En delegat har en
organställning, delegaten går in i direktionens ställe och beslutar. Beslut som fattas på
delegation kan, till skillnad från åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt, överklagas
genom laglighetsprövning eller genom ett överklagande i sakfrågan. En person som fått en
fullmakt kan inte delegera beslutanderätt i kommunalrättslig mening utan omfattar endast
verkställighetsåtgärder. Anställd som vidtar en verkställighetsåtgärd behöver ha behörighet,
någon form av fullmakt, för att kunna binda kommunen vid åtgärden i förhållande till
utomstående. Åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt blir istället föremål för process i
allmän domstol.

Undertecknande av handlingar
Begreppet firmatecknare är en civilrättslig term som används för personer som utsetts av
exempelvis styrelsen för ett aktiebolag att företräda aktiebolaget och teckna dess firma.
Begreppet finns inte i kommunallagen. Vem som företräder en kommun i avtalsrättsliga eller
andra sammanhang avgörs istället av beslutanderättens fördelning i form av reglementen eller
delegationsordningar. Den som har rätt att fatta ett visst delegationsbeslut har med andra ord
också rätt att skriva på de handlingar som behövs för att kunna verkställa beslutet.

Övrigt
Ärende av principiell eller allmän betydelse beslutas av Direktionen, även om ärendet kan
hänföras till ärendegrupp som är upptagen i delegationsordningen.
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Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegationsordningen, får delegat även besluta i
frågor som till art, vikt och omfattning är jämförbara med de ärenden som anges för
delegaten, i den mån ärendena ej delegerats till eller i övrigt åvilar annan.
Delegerad beslutanderätt kan endast utnyttjas inom ramen för beviljade och tillgängliga
anslag samt i enlighet med gällande författningar och i övrigt gällande normer.
Vid förfall för delegat utövas beslutanderätten av dennes ställföreträdare. Är ställföreträdare
ej utsedd utövas beslutanderätten av närmast överordnad befattningshavare.
Beslut med stöd av delegation skall anmälas månadsvis till Direktionen vid nästkommande
sammanträde.
Beslut med stöd av delegation har samma rättsverkan som direktionens egna beslut.
Delegat, som av särskilda skäl ej anser sig kunna fatta beslut i visst ärende, får överlämna
ärendet till Direktionen för beslut.
Direktionen kan återkalla delegatens rätt att besluta och därefter själv besluta i ärendet.
Ny verksamhet som leder till avslag skall lämnas till direktionen.
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Nr

Ärende

Lagrum

1

Övergripande uppgifter

1.1

Ordförande får besluta i ärenden som är så brådskande att direktionens avgörande
inte kan avvaktas, exempelvis:

6 kap 39 §
kommunallagen
(2017:725)

Delegat

12 § FL

Ordförande efter
samråd med
arbetsutskottet
Ordförande efter
samråd med
arbetsutskottet
Ordförande efter
samråd med
arbetsutskottet
Ordförande efter
samråd med
arbetsutskottet
Miljöchef

45 § FL

Miljöinspektör

37-38 §§ FL

Miljöinspektör

36 § FL

Miljöchef

Förordna att beslut ska gälla omedelbart, även om det överklagas.

26 kap 26 § MB

Delegaten efter
samråd med
miljöchef
Delegaten efter
samråd med
miljöchef
Miljöinspektör

Pröva begäran av enskild om att lämna ut allmän handling.

2 kap 14 § TF

Miljöinspektör

6 kap 3 § OSL 10
kap 13-14 §§ OSL

Miljöchef

1.13

Skriftligt beslut att inte lämna ut allmän handling och uppställande av förbehåll vid
utlämnande av allmän handling.
Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten

1.14

Besvarande av remisser, framställningar av icke-principiell beskaffenhet

•

överklaga beslut och domar som innefattar ändring av direktionens beslut
eller avge yttranden inom föreskrivna tidsfrister

besluta om förelägganden och förbud med vite eller förordna om rättelse på
den ansvariges bekostnad att gälla omedelbart även om beslutet överklagas
samt ansöka om handräckning enligt 26 kap 17 § miljöbalken
Överklaga beslut och domar som innefattar ändring av direktionens beslut eller avge
yttranden inom föreskrivna tidsfrister
•

1.2
1.3

26 kap 17 § MB

1.6

Besluta om förelägganden och förbud med vite eller förordna om rättelse på den
ansvariges bekostnad att gälla omedelbart även om beslutet överklagas samt ansöka
om verkställighet eller särskild handräckning
Beslut att avslå begäran från enskild part att det ärende som inletts av parten ska
avgöras inom fyra veckor från den enskildes begäran.
Prövning om överklagande har kommit in i rätt tid och beslut att avvisa för sent
inkommit överklagande.
Ändring av felaktigt delegationsbeslut på grund av nya omständigheter.

1.7

Rättelse av delegationsbeslut med uppenbar oriktighet.

1.8

Yttrande till överinstans med anledning av överklagat delegationsbeslut.

1.9

Överklagande av beslut och domar från överinstans i ärenden där beslutanderätten
är delegerad.

1.10
1.11
1.12

1.4
1.5

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet
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Miljöchefens
vidaredelegation

Kommentar

Protokoll
direktionen
Protokoll
direktionen

Protokoll
direktionen
Protokoll
direktionen

1.15

Vitesbelopp upp till ett prisbasbelopp (gäller samtliga lagstiftningar inom
miljöförbundets verksamhetsområde). Handläggare upp till 10 000kr

Miljöchefen

2.1

Underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen

2.2

Underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas upp till 10
prisbasbelopp
Underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas upp till 20
prisbasbelopp

Direktionens
ordförande
Miljöchef

2

2.3

3

Avtal

Arbetsutskottet

Personalärenden

3.1

Beslut om anställningar och lönesättning

Miljöchef

3.2

Beslut om att utse biträdande miljöchef som träder i miljöchefens ställe vid frånvaro

Miljöchef

3.3

Anställa miljöchef

Arbetsutskottet

3.4

Fastställa lön och andra löneförmåner för nyanställd miljöchef

Arbetsutskottet

3.5

Varsel och vidtagande av stridsåtgärder

Arbetsutskottet

3.6

Miljöchef

3.7

Beslut om avskedande, uppsägning p.g.a. arbetsbrist eller personliga skäl,
omplacering och disciplinära åtgärder
Beslut om tillåtelse av viss bisyssla

3.8

Arbetsmiljöuppgifter

Miljöchef

3.9

Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och liknande

3.10

Beslut om miljöchefs utbildning

3.11

Beslut om ledighet med/utan lön för facklig verksamhet

Direktionens
ordförande
Direktionens
ordförande
Miljöchef

3.12

Utse tillförordnad miljöchef vid längre tids frånvaro

3.13

Årlig lönerevision med miljöchef
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Ekonomi och upphandling

4.1

Beslut om attestanter

Miljöchef

4.2

Beslut om av-/nedskrivningar av fordringar upp till 100 tkr

Miljöchef

Protokoll
direktionen
Protokoll
direktionen
Protokoll
direktionen

Protokoll
direktionen
Protokoll
direktionen
Protokoll
direktionen

Miljöchef

Direktionens
ordförande
Direktionens
ordförande i
samråd med
arbetsutskottet
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Protokoll
direktionen
Protokoll
direktionen

4.3

Beslut om av-/nedskrivningar av fordringar över 100 tkr

Arbetsutskottet

4.4

Träffa hyresavtal för längre tid än ett år

Arbetsutskottet

4.6

Beslut att annonsera förfrågningsunderlag för upphandlingar, samt övriga beslut inom
ramen för upphandlingen inklusive beslut att avbryta upphandling

Miljöchef

5.1

Ansvar för registerförteckning

Miljöchef

5.2

Beslut om utlämnande av registerutdrag

Miljöchef

5.3

Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende gällande utlämnande av registerutdrag

Miljöchef

5.4

Beslut om överklagan i ärende gällande utlämnande av registerutdrag

Miljöchef

5.5

Beslut vid begäran om rättelse, radering eller blockering av personuppgifter

Miljöchef

5.6

Miljöchef

5.8

Yttrande till förvaltningsdomstol i ärenden gällande rättelse, radering eller blockering
av personuppgifter
Beslut om överklagan i ärende gällande rättelse, radering eller blockering av
personuppgifter
Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal
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Miljöbalken

5

5.7

Personuppgiftsärende

Miljöchef
Miljöchef

Allmänt
Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss ärendegrupp omfattar också rätt att

6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5

besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra bestämmelser och
villkor i ett tillståndsbeslut
i den mån inte annat framgår av den aktuella ärendegruppen omfattar delegation av
rätten att ”Besluta i tillsynsärende” rätt att
besluta att lämna klagomål utan åtgärd.

24 kap 8 §
miljöbalken

besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny
ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress
besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i egenskap av
ägare till fastighet mm till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret
besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra
olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön, skall lämna förslag till
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder
besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de
uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen

26 kap 13 §
miljöbalken
26 kap 15 § miljöbalken

Miljöinspektör

26 kap 19 § tredje
stycket miljöbalken

Miljöinspektör

26 kap 21 §
miljöbalken

Miljöinspektör
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Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Protokoll
direktionen
Protokoll
direktionen

6.2.6

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

6.2.7

besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verkningar i stället
skall utföras av någon annan och att utse någon att göra sådan undersökning om
kostnaden för undersökningen inte överstiger 10 000 kr.

6.2.8

besluta att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd fastighet
eller egendom till dess undersökningen är slutförd
besluta att meddela förbud vid vite att rubba eller skada mätapparat eller liknande
utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar
besluta i ärende som gäller trotjänarbegravning av häst/hästdjur

6.2.9
6.2.10
6.3

7

Rätt att besluta i viss ärendegrupp innebär också rätt att
•
besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande
av delegeringsbeslut
•
besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegats
beslut

26 kap 22 § första
stycket första och
andra meningen
miljöbalken
26 kap 22 § första
stycket tredje
meningen
miljöbalken
26 kap 22 § tredje
stycket miljöbalken
28 kap 1 och 5 §§
miljöbalken
2 kap 3 och 6 §§
Miljöbalken 27§
(SJVFS 2006:84)

Miljöinspektör

6 kap 4 § tredje
stycket miljöbalken
6 kap 5 §
miljöbalken
6 kap 8 §
miljöbalken och 7 §
förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar

Miljöchef

7, 8 och 12 kap
miljöbalken.

Miljöinspektör

23 § förordningen
om områdesskydd

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöinspektör
Miljöinspektör
Miljöinspektör
Miljöinspektör
efter samråd
med miljöchef

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag
Yttranden

7.1
7.2
7.3

Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas
medföra betydande miljöpåverkan
Avge yttrande till verksamhetsutövare med anledning av utökat samråd med
miljökonsekvensbedömning
Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans med
ansökan i ett mål eller ärende. (Anm denna punkt avser yttranden som i
förekommande fall bara avges över MKB:n)
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Naturvård

8.1

Besluta i tillsynsärende angående skötsel av jordbruksmark

8.2

Besluta i tillsynsärenden angående åsidosättande av förskrifter som gäller för
områden som omfattas av skydd enligt 7 kap. miljöbalken. (Strandskydd)
Yttranden

8.3

Avge yttrande i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna
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Miljöchef
Miljöchef

Miljöinspektör

8.4

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

8.5

Avge yttrande till skogsvårdsstyrelsen i ärende om dispens från föreskrifter om
biotopskydd.
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23 § förordningen
om områdesskydd
och 5 § nationalparksförordningen

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Tillstånd/dispensbeslut

9.1

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett

9.2

Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning

9.3

Besluta i ärende angående anmälan om att vissa lokaler eller anläggningar avses att
tas i bruk

9.4

Besluta med anledning av anmälan i C-ärenden i bilagan till miljöskyddsförordningen

9.5

Besluta med anledning av anmälan om ändring av avloppsanordning

Tillstånds/dispensbeslut enligt lokala föreskrifter

(13 § 13 § första
och andra styckena
förordningen om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd.
(13 § 13 § första
och andra styckena
förordningen om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd.
(38 § 38 §
förordning om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd.
21 § förordning om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd).
14 § förordning om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöinspektör

9.6

Besluta i ärende om anmälan om att inrätta avloppsanordning utan WC

Miljöinspektör

9.7

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta värmepumpanläggning för utvinning av värme
ur mark, ytvatten eller grundvatten
Besluta i ärende om anmälan att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av
värme ur luft enligt Ystad kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter

Miljöinspektör

9.8

9

Miljöinspektör

9.9

Miljöinspektör

9.11

Besluta i ärende om tillstånd att inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser hålla
•
nötkreatur, häst, get, får eller svin
•
pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
•
orm
Besluta i ärende om tillstånd eller dispens att
•
sprida viss gödsel, slam eller annan orenlighet inom område med detaljplan
eller intill sådant område eller inom annat tätbebyggt område
•
inrätta annat slag av toalett än vattentoalett
Besluta i ärende avseende prövning enligt föreskrifter för vattenskyddsområden.

9.12

Meddelande av undantag i vissa fall från de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Miljöinspektör

9.10

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Tillsynsärenden
9.13

Besluta i tillsynsärende om åtgärder för bekämpning av ohyra och andra skadedjur

9.14

Besluta i andra tillsynsärenden angående hälsoskyddet (miljöbalken och föreskrifter
meddelande med stöd av miljöbalken).
Besluta i tillsynsärenden angående avloppsanordningar dimensionerade för högst 25
personekvivalenter

9.15

9.16

Besluta i tillsynsärenden angående värmepumpar

9.17

9.18

Besluta i tillsynsärenden angående
•
miljöfarlig verksamhet som i bilagan till förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd har beteckningen A eller B
•
miljöfarlig verksamhet som bilagan till förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd har beteckningen C
•
miljöfarlig verksamhet i övrigt
Besluta att meddela föreläggande och förbud

9.19

Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge miljörapport

9.20

Meddela föreskrifter om begränsningar av eller villkor för utövande av gatumusik på
viss offentlig plats om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa
uppkommer
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jfr 9 kap 9 §
miljöbalken.

Miljöinspektör

jfr 7 § miljöbalken
och 12-16 §§
förordningen om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd.
jfr 17-19 §§
förordningen om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Miljöinspektör

26 kap 9 §
miljöbalken
26 kap 20 §
miljöbalken
40 § tredje stycket
förordningen om
miljöfarlig

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöinspektör
Miljöinspektör

9.21

verksamhet och
hälsoskydd
Lag (SFS
2006:1570) om
skydd mot
internationella hot
mot människors
hälsa
Socialstyrelsens
föreskrifter om
skydd mot
internationella hot
mot människors
hälsa (SOSFS
2007:11) §§ 8-10

Utfärda saneringsintyg för anlöpande fartyg

Yttranden m.m
9.22

Avge yttrande till miljödomstol eller länsstyrelse i den s.k. kompletteringsremissen vid
prövning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.

9.23

Avge yttrande till miljödomstol eller länsstyrelse vid prövning av ansökan om tillstånd
till miljöfarlig verksamhet.
Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärenden angående mindre ändring av
tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet

9.24

9.25

Avge yttrande till länsstyrelsen i frågan om auktorisation av bilskrotare

9.26

Avge yttrande till miljödomstol eller länsstyrelse vid remiss av förslag till
kontrollprogram för till miljöfarlig verksamhet.

9.27

Avge yttrande till byggnadsnämnd eller motsvarande i ärende angående bygglov,
rivningslov, och marklov
Avge yttrande till byggnadsnämnd eller motsvarande i ärende angående ändring av
eller ny detaljplan och områdesbestämmelser där enkelt planförfarande tillämpas.
Avge yttrande till byggnadsnämnd eller motsvarande i ärende angående ändring av
eller ny detaljplan och områdesbestämmelser där standardförfarande tillämpas.
Avge yttrande till byggnadsnämnd eller motsvarande i ärende angående ändring av
eller ny detaljplan och områdesbestämmelser samt i ärenden där utökat planförfarande tillämpas.

9.28
9.29
9.30

11

Miljöinspektör

Miljöinspektör i
samråd med
Miljöchef
Miljöchef
5 § andra stycket
samt 21, 22 och 26
§§ förordningen om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
Bilskrotningsförordn
ing (2007:186) §§ 311

Miljöchef

Miljöinspektör
Miljöinspektör i
samråd med
Miljöchef
Miljöinspektör
Miljöinspektör
Miljöchef
Miljöchef

9.31

10

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande ansökan om bidrag för
radonsanering

Miljöinspektör

Förorenade områden
Tillsynsärenden

10.1

Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom förorenade områden
som avses i 10 kap miljöbalken

10.2

Beslut i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom miljö/riskområde

10.3

Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare eller den som annars är
ansvarig för efterbehandling av utredda föroreningar

11

Vattenverksamhet

jfr 28 § förordningen
om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
jfr 10 kap 12 §
miljöbalken
10 kap 8 § första
stycket miljöbalken

Miljöinspektör

22 kap 25 § tredje
stycket miljöbalken.

Miljöinspektör

Miljöinspektör
Miljöinspektör

Tillstånd
11.1
11.2

Besluta om villkor av mindre betydelse som miljödomstol i beslut om tillstånd till
vattenverksamhet överlåtit åt tillsynsmyndigheten att fastställa
Besluta om undantag mm (föreskrifter för skyddsområden för grundvattentäkter).

Miljöinspektör

Yttranden
11.3

Avge yttrande till miljödomstol i ärende angående tillstånd till vattenverksamhet.

Miljöinspektör

11.4

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende angående tillstånd till markavvattning.

Miljöinspektör

12

Jordbruk och motsvarande verksamhet
Yttranden

12.1

Avge yttrande i länsstyrelsen i ärende om dispens för djurhållning och
gödselhantering

12.2

Avge yttrande till miljödomstol i ärende angående tillstånd till vattenverksamhet.

12.3

Avge yttrande till länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen i ärende angående anmälan
för samråd för verksamhet/åtgärd som väsentligt kan komma att ändra eller skada
naturmiljön
Tillsynsärenden

12.4

Besluta att medge undantag från bestämmelserna i 8-15, 17, 20, 22-23 §§, 24 §
punkterna 2-3 samt 25 – 28 §§ SJVFS 2004:62

12

9 § förordningen om
miljöhänsyn i
jordbruket
9 § förordningen om
miljöhänsyn i
jordbruket
12 kap. 6 § miljöbalken och 6 §
förordning om
anmälan för samråd

Miljöinspektör

SJVFS 2004:62 §
36

Miljöinspektör

Miljöinspektör
Miljöinspektör

13

Kemiska produkter och biotekniska organismer
Tillstånds/dispensbeslut

13.1

Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel förutom
inom vattenskyddsområde
Besluta i ärende om tillstånd av kemiska bekämpningsmedel i tilläggsbeslut eller
ändring av preparat inom vattenskyddsområde

6 kap. 1 § NFS
2015:2
24 kap. miljöbalken

13.3

Besluta om tillstånd/anmälan och föreläggande för yrkesmässig spridning på bl.a.
lättgenomsläppliga ytor
Tillsynsärenden

2 kap. 40 och 41 §§
SFS 2014:425

13.4

Besluta i tillsynsärende om spridning av kemiska bekämpningsmedel inom och utom
vattenskyddsområde

Miljöinspektör

13.5

Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga
vätskor
Besluta i tillsynsärende om anläggningar som innehåller HCFC, halogener och HFC

6 kap 1 § NFS
2015:2 2 kap.
2014:425 samt NFS
2015:2
NFS 2017:5
28 § SNVFS
1992:16

Miljöinspektör

13.2

13.6

Yttranden
13.7
13.8

14

Avge yttranden till Kemikalieinspektionen eller länsstyrelsen i tillståndsärenden och
övriga ärenden där yttrande begärs avseende kemiska produkter eller biotekniska
organismer.
Avge yttranden till räddningstjänsten i ärende rörande tillstånd till hantering av
brandfarlig vara

Miljöinspektör
Miljöinspektör i
samråd med
miljöchef
Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöinspektör
Miljöinspektör

Avfall och producentansvar
Tillstånds/dispensbeslut

14.1

Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall

14.2

Besluta om dispens eller undantag i övrigt från bestämmelserna i
renhållningsordningen.
Tillsynsärenden

14.3

Besluta i tillsynsärende om kompostering, nedgrävning eller annan återvinnande eller
bortskaffande av hushållsavfall på fastighet
Besluta i tillsynsärende angående
•
hushållsavfall i övrigt
•
industriavfall
•
producentansvar

14.4

13

15 kap 18 § tredje
och fjärde styckena
miljöbalken

Miljöinspektör

38 §
avfallsförordningen

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöinspektör

•

hantering av avfall i övrigt

Tillsynsärenden
14.5

Besluta i tillsynsärende om tillfälliga åtgärder som är nödvändiga för att förhindra eller
förebygga skador på människors hälsa eller miljön till följd av särskilda
omständigheter vid hanteringen av farligt avfall
Förelägga den som är ansvarig för nedskräpning att iordningställa platsen samt vidta
erforderliga förebyggande åtgärder
Yttranden

51 § avfallsförordningen

Miljöinspektör

15 kap 30 §
miljöbalken

Miljöinspektör

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till eller anmälan om
yrkesmässig transport av avfall
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om särskilt tillstånd till eller anmälan om
transport av farligt avfall.

26, 35 §§ avfallsförordningen
27, 34 §§ avfallsförordningen

Miljöinspektör

15.1

Besluta att debitera avgift enligt av kommunfullmäktige i respektive kommun fastställd
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Miljöinspektör

15.2

Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt av kommunfullmäktige i respektive
kommun fastställd taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

15.3

Besluta att debitera avgift enligt av kommunfullmäktige i respektive kommun fastställd
taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena.

16

Sanktioner m.m.

27 kap. 1-2 §§
miljöbalken
(1998:808)
27 kap. 1-2 §§
miljöbalken
(1998:808)
Förordning
(2006:1166) om
avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel
och vissa
jordbruksprodukter

16.1

Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till fastigheter,
byggnader, andra anläggningar samt transportmedel och att där utföra
undersökningar och andra åtgärder

Miljöinspektör

16.2

Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger 10 000 kr.

17

Livsmedel och foder

28 kap 1, 6 och 8
§§ miljöbalken; jfr
31 kap 10 §
miljöbalken
30 kap. 3 §
miljöbalken och
förordningen om
miljösanktionsavgifter

17.1

Frågor om godkännande och registrering av livsmedelsanläggning m.m.

14.6

14.7
14.8

15

Avgifter för prövning och tillsyn

Miljöinspektör

Miljöchef
Miljöinspektör

Miljöchef

Miljöinspektör

14

17.2
17.3

Beslut om fastställande av undersökningsprogram och faroanalys för
dricksvattenanläggningar.
Beslut i ärende om registrering av livsmedelsanläggning

17.4

Förordnande att beslut ska gälla omedelbart, även om det överklagas

18

Åtgärder vid bristande efterlevnad m.m. Livsmedel (p 1-5 samt p
13-14), livsmedel och foder (p 6-12) samt foder (p 15-19)

18.1

Meddelande av förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter
och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EGbestämmelserna skall följas.

18.2

Meddelande av förelägganden och förbud enligt 22 § eller enligt de EGbestämmelser som kompletteras av lagen, förenat med vite

18.3

Beslut om skyldighet att genomgå läkarundersökning

18.4

Beslut att ta hand om en vara som
a) har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är avsedd att släppas ut på
marknaden i strid med 10 § livsmedelslagen eller de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen, eller

18.5

b) avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22 §, om föreläggande eller
förbudet inte följs.
Beslut om att på ägarens bekostnad låta förstöra omhändertagen vara, eller varor
som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6
livsmedelslagen.

15

9-12 a §§ SLVFS
2001:30
Art. 31.1 a) och b) i
EG-förordning
882/2004 samt
artikel 6.2 i EGförordning
852/2004, 23 §
livsmedelsförordningen samt
22 §
livsmedelslagen
(2006:804)
33 §
livsmedelslagen
(2006:804)

Miljöinspektör

22 §
livsmedelslagen
(2006:804),
Förordning EU
2017/625
22 §
livsmedelslagen
(2006:804),
Förordning EU
2017/625
8 § livsmedelsförordningen
((2006:813)
24 §
livsmedelslagen
(2006:804),
Förordningen EU
2017/625

Miljöinspektör

24 §
livsmedelslagen

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöinspektör
Miljöinspektör

18.6

Beslut om sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till att
foder eller livsmedel är säkra eller att lagstiftningen följs.

18.7

Beslut om att begränsa eller förbjuda utsläppande av foder eller livsmedel på
marknaden och import eller export av foder, livsmedel eller djur

18.8

Beslut om att beordra att foder eller livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden
och/eller destrueras.

18.9

Beslut om tillstånd till att foder eller livsmedel används för andra ändamål än dem
som de ursprungligen var avsedda för
Beslut om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det berörda
företaget under en lämplig tidsperiod.

18.10

18.11

Beslut om åtgärder som avses i artikel 19 i EG – förordning 882/2004 för sändningar
från tredjeländer.

18.12

Beslut om andra åtgärder som anses vara motiverade

18.13

Beslut om rättelse på den felandes bekostnad

18.14

Beslut om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk för smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller
misstänks spridas genom livsmedel.
Åtgärder vid bristande efterlevnad. Foder.

18.15

Meddelande av förelägganden och förbud som
behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med
stöd av EG-bestämmelserna skall följas.
Meddelande av föreläggande och förbud enligt 23 § eller enligt de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen, förenat med vite.

18.16

16

Art 54.2 a), EGförordning 882/2004
Förordningen EU
2017/625
Art 54.2 b), EGförordning 882/2004
Förordningen EU
2017/625
Art 54.2 c), EGförordning 882/2004
Förordningen EU
2017/625
Art 54.2 d), EGförordning 882/2004
Art 54.2 e), EGförordning 882/2004
Förordningen EU
2017/625
Art 54.2 g), EGförordning 882/2004
Förordningen EU
2017/625

Miljöinspektör

Art 54.2 h), EGförordning 882/2004
Förordningen EU
2017/625
26
livsmedelslagen,För
ordningen EU
2017/625
25 §
livsmedelslagen

Miljöinspektör

23 § lag om foder
och animaliska
biprodukter

Miljöinspektör

24 § lag om foder
och animaliska
biprodukter

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöinspektör
Miljöinspektör
i samråd med
miljöchef
Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöinspektör

18.17

Beslut att ta hand om en vara som a) har släppts ut på marknaden, eller som
uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden eller användas i strid med 7 och 8
§§, de föreskrifter som meddelats med stöd av 9 eller 11 § eller de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen samt avses med ett föreläggande eller förbud enligt 23 §
om föreläggandet eller förbudet inte följs.
Beslut om att låta förstöra en vara på ägarens
bekostnad

25 § första stycket
lag om foder
och animaliska
biprodukter

Miljöinspektör

25 § andra stycket
lag om foder och
animaliska
biprodukter

Miljöinspektör

18.19

Beslut om rättelse på den felandes bekostnad

Miljöinspektör

19

Kontroll av införsel av foder och livsmedel från tredjeländer

26 § lag om foder
och animaliska
biprodukter

19.1

Beslut om omhändertagande av livsmedel eller foder från tredjeländer som inte
överensstämmer med bestämmelserna i foder- eller livsmedelslagstiftningen samt
beslut om att

Art. 19.1 EGförordning 882/2004

Miljöinspektör

Art. 19.2 EGförordning 882/2004

Miljöinspektör

Art. 18 EGförordning
882/2004

Miljöinspektör

Förordning
(2006:1166) om
avgifter för offentlig
kontroll av
livsmedel.
Förordningen (EU)

Miljöinspektör

18.18

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

19.2

19.3

b) Beträffande livsmedel eller foder som redan släppts ut på marknaden, förordna om
att fodret/livsmedlet återkallas eller dras tillbaka från marknaden innan någon av de
åtgärder som anges ovan vidtas.
Beslut om att omhänderta sändning i avvaktan på destruktion eller vidta andra
lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att skydda människors och djurs hälsa.
Beträffande livsmedel/foder 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.
Beslut om att omhänderta en sändning till dess kontrollmyndigheten erhållit resultat
av offentlig kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad m.m.

20

Avgifter

20.1

Besluta om riskklassning av livsmedelsföretag.

17

882/2004.om
offentlig kontroll.
20.2

Besluta om åtgärder när en tillsynsavgift inte har betalts inom föreskriven tid

20.3

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

20.4

Besluta om avgift för registrering

20.5

Besluta om nedsättning av eller efterskänka avgiften

21

Sanktioner

21.1

Förordning
(2006:1166) om
avgifter för offentlig
kontroll av
livsmedel.
Förordning
(2006:1166) om
avgifter för offentlig
kontroll av
livsmedel.
Förordning
(2006:1166) om
avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel
Förordning
(2006:1166) om
avgifter för offentlig
kontroll av
livsmedel.

Miljöinspektör

Besluta att meddela föreläggande och förbud a) med vite upp till 10 000

Livsmedelslagen 22
§ och 23 §§
(2006:804) om
offentlig kontroll

Miljöinspektör

21.2

Besluta om sanktionsavgift om verksamhet påbörjats utan att anmälan inkommit och
beloppet uppgår till högst 10 000 kr

Miljöinspektör

21.3

Besluta om dubbel sanktionsavgift Om verksamheten inte upphört med överträdelsen
och beloppet understiger 10 000 kr

22

Smittskyddslagen (SFS 1988:539)

Livsmedelslagen
(2006:804) 30 C §
Livsmedelsförordningen
(2006:813) 39a-39i
Livsmedelslagen
(2006:804) 30 C §
Livsmedelsförordningen
(2006:813) 39a-39i

22.1

Besluta om erforderliga smittskyddsåtgärder.

9§

Miljöinspektör

18

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöchef

Miljöinspektör

22.2

Besluta om förstöring av gång- och sängkläder, husgeråd, möbler och andra föremål
av personlig natur samt låta avliva sällskapsdjur, om det är nödvändigt för att hindra
spridning av samhällsfarlig sjukdom.

34 §

Miljöinspektör

Besluta att ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel
med/eller servering av folköl

9 kap. 19 §

Alkoholhandlägg
are

a) Besluta om att sätta ned eller eftersänka avgift enligt taxa för tillsyn

9 kap 15 §

Miljöchef

b) Besluta om avgift för uppföljande tillsyn vid bristande efterlevnad

9 kap 15 a §

Besluta om förbud för att bedriva verksamhet med försäljning/servering av folköl
- Meddela om en varning

5 kap 5 §
samt 8 kap 8 §
9 kap. 19 §

23.3

Begära att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen

9 kap. 15 §

23.4

Genomföra kontrollköp

9 kap 15 a §

23.5

Handläggning av anmälan om försäljning/servering av folköl

23.6

23.9

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, årligen eller under viss
period
Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap. årligen eller under
viss period
Beslut om utvidgning av serveringstillstånd, dock ej uteservering eller permanent
utökad serveringstid efter kl. 01.00
Beslut om utvidgning av serveringstillstånd till att även gälla uteservering

23.10

Beslut om ändring av serveringstid utöver normtid

23.11

Beslut om medgivande till ombyggnad av serveringsställe

23.12

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

23.13

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap

23.14

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd vid ägarbyte, då äganderätt eller
hyresrätt av lokal upphört, bolag upphört eller då tillståndet inte längre utnyttjas
Godkännande av nya bolagsmän i handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag

5 kap 5 § samt 8
kap 8 §
8 kap. 2 §
alkohollagen
8 kap. 2 §
alkohollagen
8 kap. 2 §
alkohollagen
8 kap. 2 §
alkohollagen
8 kap. 2 §
alkohollagen
9 kap. 11 §
alkohollagen
8 kap. 2 §
alkohollagen
8 kap. 2 §
alkohollagen
9 kap. 18 § p
1alkohollagen
9 kap. 11 §
alkohollagen

Alkoholhandlägg
are
Alkoholhandlägg
are
Alkoholhandlägg
are
Alkoholhandlägg
are
Alkoholhandlägg
are
Alkoholhandlägg
are
Arbetsutskottet

23
23.1

23.2

23.7
23.8

23.15

Alkohollag (SFS 2010:1622)

19

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet
Arbetsutskott
Arbetsutskott
Alkoholhandlägg
are
Miljöchef
Alkoholhandlägg
are
Alkoholhandlägg
are
Miljöchef

Protokoll
direktionen
Protokoll
direktionen
Protokoll
direktionen
Protokoll
direktionen

23.16
23.17

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap vid
cateringverksamhet
Beslut om godkännande av lokal för cateringverksamhet i slutna sällskap

23.18

Beslut om särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe

23.19

Beslut om tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang

23.20

Beslut om stadigvarande tillstånd för gemensamt serveringsutrymme

23.21

Beslut om tillfälligt tillstånd för gemensamt serveringsutrymme

23.22

Beslut om förbud eller inskränkning av försäljning av alkoholdrycker för visst tillfälle

23.23

Inleda utredning tillsyn

23.24

Lägga ner utredning tillsyn

23.25

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

23.26

Beslut om att meddela tillståndsinnehavaren erinran.

23.27

Beslut om att meddela tillståndsinnehavare varning

23.28

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd

24

Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

24.1

Begära att få de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen

21 §

Miljöinspektör

24.2

23 §

Miljöinspektör

24.3

Besluta ta ut kontrollavgift av den som bedriver detaljhandel med vissa receptfria
läkemedel
Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för kontroll

23 §

Miljöchef

24.4

Besluta om att genomföra kontrollköp

21 a §

Miljöinspektör

24.5

Besluta om kontroll av efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som
meddelats i anslutning till lagen

20 §

Miljöinspektör

25.1

Besluta att ta ut avgift för tillsyn och prövning enligt LTLP

8 kap 1 o 2 §

Miljöinspektör

25.2

Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxan

16 § taxa

Miljöchef
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8 kap 4 §
alkohollagen
8 kap. 4 §
alkohollagen
8 kap. 7 §
alkohollagen
8 kap. 6 § p 2
alkohollagen
8 kap. 14 §
alkohollagen
8 kap. 14 §
alkohollagen
3 kap. 10 § p 2
alkohollagen
9 kap. 17, 18, 19 §
alkohollagen
9 kap. 17, 18, 19 §
alkohollagen
9 kap. 12 §
alkohollagen
9 kap. 17 §
alkohollagen
9 kap. 17 §
alkohollagen
9 kap. 18 § p2-3
alkohollagen

Arbetsutskottet
Alkoholhandlägg
are
Arbetsutskottet
Alkoholhandlägg
are
Arbetsutskottet
Miljöchef
Arbetsutskottet
Alkoholhandlägg
are
Alkoholhandlägg
are
Miljöchef
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet
Direktionen

Lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088)

20

Protokoll
direktionen
Protokoll
direktionen
Protokoll
direktionen
Protokoll
direktionen

Protokoll
direktionen
Protokoll
direktionen

25.3

Besluta om föreläggande eller förbud

7 kap 9, 12-13 §§

Miljöinspektör

25.4

- Föreläggandet eller förbudet kan förenas med vite upp till 10 000 kr
Beslut att återkalla ett försäljningstillstånd

7 kap 15 §
7 kap 10 §

Miljöinspektör
Arbetsutskottet

25.5

- Meddela om en varning, om varning kan anses vara en tillräcklig ingripande åtgärd
Beslut att bevilja/avslå försäljningstillstånd för detalj- och partihandel

7 kap 11 §
5 kap 1, 2 o 9 §§

Miljöinspektör
Arbetsutskottet

25.6

Besluta om anmälan för elektroniska cigaretter

5 kap 15 §

Miljöinspektör

25.7

Genomföra kontrollköp

7 kap 22 §

Miljöinspektör

25.8

Besluta angående anmälan om ändring av personer med betydande inflytande, PBI,

5 kap 7 §

Miljöchef

25.9

Beslut om återkallelse av tobakstillstånd vid ägarbyte, då äganderätt eller hyresrätt av
lokal upphört, bolag upphört eller då tillståndet inte längre utnyttjas

7 kap 10 §

Miljöinspektör

Besluta om föreläggande som behövs för att lagen eller en föreskrift som meddelats
med stöd av lagen ska följas.

8§

Miljöinspektör

11 §

Miljöinspektör

Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt av kommunfullmäktige i respektive
kommun fastställd taxa enligt lagen

11 §

Miljöinspektör

Besluta om föreläggande som behövs för att lagen eller en föreskrift som meddelats
med stöd av lagen ska följas.

32 och 34 §

Miljöinspektör

26
26.1

26.2
26.3

27
27.1

27.2
27.3

28

Lagen om sprängämnesprekursorer (SFS 2014:799)

- Föreläggandet kan förenas med vite upp till 10 000 kr.
Besluta att debitera avgift enligt av kommunfullmäktige i respektive kommun fastställd
taxa för tillsyn enligt lagen

Lagen om strålskydd (SFS 1988:220)

- Föreläggandet kan förenas med vite upp till 10 000 kr
Besluta att debitera avgift enligt av kommunfullmäktige i respektive kommun fastställd
taxa för tillsyn enligt lagen
Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt av kommunfullmäktige i respektive
kommun fastställd taxa enligt lagen

43 §
43 §

Miljöinspektör

7c §

Miljöchef

Allmänt (samtlig lagstiftning inom miljöförbundets
verksamhetsområde)
Lag (1994:260) om offentlig anställning

28.1

Besluta om att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla som inte är
förenlig med 7 § skall upphöra eller inte åta sig bisysslan. Beslutet skall vara skriftligt
och innehålla en motivering

21

Protokoll
direktion
Protokoll
direktion

1.

Ärende av principiell eller allmän betydelse beslutas av Direktionen, även om ärendet kan
hänföras till ärendegrupp som är upptagen i delegationsordningen.

2.

Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegationsordningen, får delegat även besluta i
frågor som till art, vikt och omfattning är jämförbara med de ärenden som anges för delegaten,
i den mån ärendena ej delegerats till eller i övrig åvilar annan.

3.

Delegerad beslutanderätt kan endast utnyttjas inom ramen för beviljade och tillgängliga anslag
samt i enlighet med gällande författningar och i övrigt gällande normer.

4.

Vid förfall för delegat utövas beslutanderätten av dennes ställföreträdare. Är ställföreträdare ej
utsedd utövas beslutanderätten av närmast överordnad befattningshavare.

5.

Beslut med stöd av delegation skall anmälas månadsvis till Direktionen vid nästkommande
sammanträde.

6.

Beslut med stöd av delegation har samma rättsverkan som direktionens egna beslut.

7.

Delegat, som av särskilda skäl ej anser sig kunna fatta beslut i visst ärende, får överlämna
ärendet till Direktionen för beslut.

8.

Direktionen kan återkalla delegatens rätt att besluta och därefter själv besluta i ärendet.

9.

Ny verksamhet som leder till avslag skall lämnas till direktionen.
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