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1 Inledning 

Kommunallagen bygger på huvudprincipen att de förtroendevalda fattar beslut kollektivt och har 
ett kollektivt verksamhetsansvar. Kortfattat innebär det att de förtroendevalda har det yttersta 
ansvaret för den kommunala förvaltningen och är de som direkt styr förvaltningen. Det innebär 
också ett ansvar för de förtroendevalda från beredning av ärendet till beslut och för 
genomförande av beslutet. 

Av praktiska skäl har det inte ansetts rimligt att alla beslut i en kommun ska fattas av 
kommunstyrelsen eller av de olika nämnderna. De har därför enligt kommunallagen rätt att 
delegera beslutanderätten. Enligt 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen får en nämnd 
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 en viss grupp av ärenden. En gemensam 
nämnd får också enligt 9 kap. 31 § kommunallagen under samma förutsättningar uppdra åt en 
anställd i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att besluta på nämndens 
vägnar. 

Begreppet delegation innebär att befogenheten att fatta beslut överlämnats från t.ex. 
kommunfullmäktige till en personalnämnd. Det delegerade beslutet fattas sedan på 
kommunfullmäktiges vägnar. Konkret innebär det är uppgifter som delegeras och inte ansvaret 
som sådant. Den som mottager delegationen – delegaten - har det fulla ansvaret för 
handläggning och beslutsfattande i de ärenden som delegationen omfattar. Delegaten har det 
fulla ansvaret för det konkreta beslutet och att den delegerande inte får gå in i ett beslut som 
har fattats till följd av delegationen. Den som delegerar har kvar sitt övergripande ansvar för 
sakområdet och kan när som helst ta tillbaka delegationen. 

När nämnden delegerar sin beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som 
delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. Detta dokument anger vilken beslutanderätt 
som delegerats till samhällsbyggnadsnämnden via reglementet och vem beslutanderätten 
överlåtets till. I delegationsordningen beskrivs inledningsvis kommunallagens bestämmelser. 
Därefter finns en delegationsförteckning innehållande rubrikerna ärendegrupp/ärende, 
delegation, lagrum m.m. och vidaredelegation. 

2 Beslutanderätten i kommunen 

Kommunfullmäktige 

Beslutanderätten i kommuner och landsting tillkommer i grunden den direktvalda beslutande 
församlingen kommunfullmäktige. Av 5 kap. 1 § kommunallagen framgår att kommunfullmäktige 
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. I 
bestämmelsen anges en del ärendeslag som ska beslutas av kommunfullmäktige, t.ex. mål och 
riktlinjer för kommunens verksamhet samt budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. 
Kommunfullmäktige beslutar även om kommunens organisation, dvs. vilka nämnder som ska 
finnas utöver kommunstyrelsen och vilka ansvarsområden de olika nämnderna ska ha. 

Vissa frågor kan kommunfullmäktige inte besluta om och inte heller i övrigt agera. Det är de 
uppgifter som enligt särskild lagstiftning ska ombesörjas av en eller flera kommunala nämnder. 
Däremot har som nämnts kommunfullmäktige inflytande också över den verksamheten, genom 
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att kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska inrättas, vilka som ska vara 
ledamöter i dessa nämnder samt genom beslut om nämndernas budget. 

Nämnderna 

När en nämnd t.ex. samhällsbyggnadsnämnden, efter kommunfullmäktiges beslut, fått ansvar 
för en verksamhet, är det de förtroendevalda ledamöterna i nämnden som har ansvaret för 
denna. Nämnderna kan dels ansvara för sådana frågor som kommunfullmäktige delegerat till 
dem, dels sådana för kommunen obligatoriska uppgifter som åligger kommunen genom 
lagstiftning. Kommunallagen bygger på tanken att nämnden ska ha ansvar för, ha överinseende 
och kunna besluta i alla ärenden inom sitt ansvarsområde. 

 

2.1 Delegation från kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige kan enligt 5 kap. 2 § kommunallagen delegera sin beslutanderätt till 
kommunstyrelsen och andra nämnder. Det finns dock en begränsning såtillvida att det i 5 kap. 1 
§ kommunallagen anges att kommunfullmäktige ska besluta i ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget. Som exempel – men inte en 
uttömmande uppräkning – anges i lagen följande punkter: 

1. mål och riktlinjer för verksamheten 

2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor 

3. nämndernas organisation och verksamhetsformer 

4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar 

5. val av revisorer 

6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda 

7. årsredovisning och ansvarsfrihet 

8. folkomröstning i kommunen eller landstinget 

9. extra val till kommunfullmäktige 

I sådana ärenden är det alltså inte möjligt att delegera beslutanderätten, utan de har ansetts 
vara så viktiga att de ska avgöras av den direktvalda beslutande församlingen i kommunen. 

Andra ärenden än de nu nämnda – sådana som inte är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt för kommunen – kan kommunfullmäktige enligt 5 kap. 2 § delegera till en nämnd 
att besluta i. Däremot kan delegation från kommunfullmäktige inte ske till enskilda 
nämndledamöter eller till anställda i kommunen, utan endast till nämnderna. Det är inte tillåtet 
för nämnderna att i sin tur vidaredelegera en från kommunfullmäktige delegerad beslutanderätt. 

Det kan också noteras att kommunfullmäktige inte kan delegera sin beslutanderätt till något 
annat organ i kommunen än nämnderna. Kommunfullmäktige kan således inte inrätta ett utskott 
eller liknande som ges beslutanderätt och inte heller kan kommunfullmäktige delegera sin 
beslutanderätt till ordförande eller andra ledamöter av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges 
presidium är således inte ett beslutsorgan. 
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Den kommunala organisationen, däribland vilka nämnder som ska finnas och deras 
ansvarsområden, beslutas av kommunfullmäktige. 

I annan lagstiftning, t.ex. skollagen, socialtjänstlagen, plan- och bygglagen, trafikförordningen 
och miljöbalken, åläggs kommuner ansvar för olika verksamhetsområden, ofta kallad 
obligatorisk eller specialreglerad verksamhet. Kommunen är då huvudman för dessa 
verksamheter. I den lagstiftning som reglerar dessa verksamheter anges, med lite skiftande 
ordalydelse, att kommunens uppgifter enligt den aktuella lagen fullgörs av den eller de nämnder 
som kommunfullmäktige bestämmer. Detta betyder att när kommunfullmäktige beslutat om 
organisation och ansvarsfördelning och en nämnd fått ett visst uppdrag, upphör 
kommunfullmäktiges möjligheter att besluta i dessa frågor. 

2.2 Delegation från nämnd 

I praktiken behöver en nämnd kunna delegera sin beslutanderätt. Nämndens möjlighet att 
delegera beslutanderätt följer av 6 kap. 37-39 §§ i KL som reglerar delegering inom en nämnd. 
Delegation innebär att beslut i ett visst ärende eller ett visst slags ärende i grunden ska fattas av 
nämnden, men nämnden har beslutat att överföra denna beslutanderätt till någon annan. Enligt 
6 kap 37 § i KL får en nämnd delegera till: 

- Presidiet 

- Ett utskott 

- En ledamot eller ersättare 

- En anställd hos kommunen. 

2.3 Anmälningsskyldighet av delegationsbeslut och för beslut som fattas 

med stöd av vidaredelegation 

Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 
6 kap. 40 § KL ska anmälas till den. Detta gäller dock inte delegerade brådskande beslut. 
Nämnden ska även besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats efter vidaredelegation 
ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får 
överklagas genom laglighetsprövning. Sådana beslut ska tillkännages på den kommunala 
anslagstavlan. Denna skyldighet gäller inte bara de beslut som de anställda fattar på delegation 
utan även delegationsbeslut av bland annat enskilda förtroendevalda. 

Den kommunala anslagstavlan är en webbaserad anslagstavla och ska innehålla 
tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden av justerade protokoll, 
tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd, justerade protokoll i 
den utsträckning kommunen eller landstinget bestämmer och det inte strider mot lag eller annan 
författning, och upplysningar om hur beslut kan överklagas. 

2.4 Ärendetyper som inte kan delegeras 

I 6 kap. 38 § och 7 kap. 5 § kommunallagen, anges vissa ärendetyper där beslutanderätten inte 
får delegeras. Delegationsförbud gäller till att börja med i fråga om ärenden som avser 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Inte heller får delegation ske när det 
gäller rätten att göra framställningar till kommunfullmäktige eller att yttra sig över att ett beslut 



SKELLEFTEÅ KOMMUN   –   Samhällsbyggnadsnämnden 

DELEGATIONSORDNING 2023, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN  7 (18) 

 

av nämnden eller kommunfullmäktige har överklagats. Det kan understrykas att detta förbud 
inte gäller om det överklagade beslutet har fattats efter delegation. 

Vidare är delegation förbjuden när det gäller ärenden som avser myndighetsutövning mot 
enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Detta innebär inte 
något generellt förbud mot delegering, utan liksom tidigare är det möjligt för nämnden att 
uppdra åt t.ex. anställda att fatta beslut som innebär myndighetsutövning. Detta är många 
gånger i praktiken nödvändigt för att inte onödigtvis fördröja ärendenas handläggning och för 
att inte belasta nämnderna med en stor mängd rutinartade ärenden. Om det under 
handläggningen av ett ärende, som i och för sig faller inom det delegerade området, skulle visa 
sig att ärendet inte är av den mer rutinartade karaktär som förutsätts för delegation, är 
delegaten därigenom diskvalificerad att fatta beslut, varför ärendet ska överlämnas till nämnden 
för beslut. 

2.5 Vidaredelegation 

Vidaredelegation regleras i 7 kap. 6 § och 9 kap. 30 § samt 31 § kommunallagen och innebär att 
en nämnd, vid delegation av beslutanderätt till en förvaltningschef, också kan besluta att chefen 
får överlåta sin beslutanderätt på någon annan anställd inom kommunen. Det krävs inte att 
nämnden angett till vem eller vilka anställda delegationer får ske men nämnden ska informeras 
om vem eller vilka som av förvaltningschefen erhållit denna delegerade beslutanderätt. 
Dessutom ska de beslut som fattats med stöd av vidaredelegation anmälas till 
förvaltningschefen, som i sin tur ska anmäla delegationsbesluten till nämnden. Detta innebär att 
även beslut fattade efter sådan vidaredelegation utgör beslut på nämndens vägnar och är 
överklagbara. Det yttersta ansvaret för besluten åvilar således den nämnd som överlåtit sin 
beslutanderätt. 

2.6 Ersättare 

En nämnd kan delegera beslutanderätt till den som är ersättare (suppleant) i en nämnd i lika 
stor utsträckning som delegation kan ske till den som är ledamot i nämnden. En ersättare kan 
också ingå i ett arbetsutskott. 

2.7 Anställda 

Möjligheten att delegera till anställda är lika omfattande som möjligheten att delegera till ett 
utskott, en ledamot eller en ersättare i nämnden. Den enda egentliga skillnaden gäller 
brådskande ärenden, där beslutanderätten endast kan ges till nämndens ordförande eller en vice 
ordförande. 

2.8 Brådskande ärenden 

Samhällsbyggnadsnämnden får uppdra till ordförande eller annan ledamot som nämnden har 
utsett att fatta beslut i brådskande ärenden enligt 6 kap. 39 §. Med brådskande ärende avses att 
ett beslut inte kan vänta till nämndens nästa sammanträde. Undantaget ska avse sådana 
situationer där alternativet till ordförandebeslut är att kalla nämnden till ett extra sammanträde. 
Delegatens beslut ska anmälas till nämnden vid nästa sammanträde. 
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Av rättsfallet HFD 2016 ref. 74 och av prop. 1990/91:117 s. 205 framgår att möjligheten att 
delegera beslutanderätten i brådskande ärenden till ordförande eller annan ledamot omfattar 
alla slag av ärenden, alltså även sådana som omfattas av delegeringsförbud. 

Ordförandens beslutanderätt i brådskande ärenden 

Nämndens ordförande, eller vid förfall för denne nämnds vice ordförande, äger rätt att på 
nämndens vägnar fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan 
avvaktas. Sådant beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde 6 kap. 39 § och 6 kap. 
40 § andra stycket kommunallagen. 

2.9 Beslut eller verkställighet 

Ett beslut kännetecknas bland annat av att det föreligger alternativa lösningar och att 
beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar, medan det vid ren 
verkställighet inte finns utrymme för några självständiga bedömningar. 

Det är inte ett delegationsbeslut som ligger till grund för verkställighetsbeslutet utan det följer i 
stället av den arbetsfördelning som måste finnas för att verksamheten ska kunna fungera. 

Verkställighetsbeslut utgör så kallat faktiskt handlande eller beslut av rutinmässig beskaffenhet 
som regelmässigt fattas av olika befattningshavare i kraft av deras tjänsteställning. 

Om det har upprättats klara riktlinjer för verksamhetens utförande som inskränker området för 
självständiga bedömningar av den enskilda handläggaren bör åtgärder som traditionellt ansetts 
som beslut kunna anses vara rent verkställande, och därmed inte vara anmälningspliktiga. Som 
exempel kan nämnas anskaffningar som budgeterats och preciserats i verksamhetsplanen för 
året. Då är anskaffningen beslutad och att välja tidpunkt för anskaffningen och beställa varan 
eller tjänsten är verkställighet. Om varan eller tjänsten i detta läge upphandlas på öppna 
marknaden blir valet av leverantör ett beslut enligt lagen om offentlig upphandling och ska 
anmälas. Om däremot beställningen sker genom avrop från centralt upphandlingsavtal, har den 
formella upphandlingen redan genomförts och beställningen är ren verkställighet. Ett 
anskaffningsbeslut utan grund i budget eller verksamhetsplan som innefattar ett avrop mot 
ramavtal kan däremot inte anses utgöra ren verkställighet utan bör vara anmälningspliktigt. 

För att anskaffningsbeslut inom den löpande verksamheten ska vara att anse som ren 
verkställighet bör krävas att varan eller tjänsten är nödvändig för att verksamheten ska kunna 
utföras. Härmed avses framför allt förbrukningsvaror och liknande. 

Många beslut som är ren verkställighet rör myndighetsinterna frågor, till exempel gäller de i stor 
utsträckning personalärenden. De verkställighetsbeslut som tagits upp i förteckningen är i 
huvudsak sådana beslut där syftet är att tydliggöra vem i organisationen som ska fatta beslut i 
respektive fråga. 

Delegerad beslutanderätt gäller inom fastställt budgetansvar. 

Delegationsrätten för delegat omfattar även förordnad vikarie eller förordnad ställföreträdare. 
Ersättare får endast träda i delegatens ställe när delegaten är frånvarande p.g.a. sjukdom, 
ledighet, semester, tjänsteresa eller dylikt. 
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2.10 Överklagande av delegationsbeslut 

Beslut som fattas efter delegation från samhällsbyggnadsnämnden kan överklagas i samma 
utsträckning och på samma sätt som om de hade fattats av nämnden i sin helhet. Detta gäller 
oavsett om beslutet kan överklagas med stöd av skollagen eller annan speciallagstiftning eller 
om överklagande sker genom laglighetsprövning enligt 13 kap Kommunallagen. 

Det bör alltså noteras att ett beslut fattat på delegation inte överklagas till 
samhällsbyggnadsnämnden, men överklagande skickas till nämnden för vidare befordran till rätt 
instans. 

Yttranden i samband med överklagande 

I samband med överlämnandet kan beslutsmyndigheten anse att det är nödvändigt eller i vart 
fall lämpligt att bifoga ett yttrande med anledning av överklagandet. En sådan åtgärd får dock 
inte medföra att överlämnandet fördröjs mer än några dagar. Ett alternativt handlingssätt är att 
så snart som möjligt lämna över handlingarna i ärendet och kort ange att myndigheten avser att 
inkomma med ett yttrande eller att myndigheten förklarar att den är beredd inkomma med ett 
yttrande om överprövningsinstansen skulle finna att det är nödvändigt. 

Om ett överklagat beslut har fattats av nämnden i dess helhet är det enbart nämnden som kan 
avge ett yttrande till domstol eller annan överklagandeinstans. Detta framgår av 6 kap. 38 § p.2 
kommunallagen att sådana yttranden inte får delegeras. Om det överklagade beslutet däremot 
har tagits av ett utskott, en ledamot eller en anställd finns inget krav att yttrandet ska avges av 
nämnden, utan yttrandet kan då lämnas av någon annan, givetvis under förutsättning att 
nämnden har delegerat denna uppgift. 

Här uppstår emellertid frågan om nämnden själv önskar avge alla yttranden till domstol etc. när 
beslut fattade med stöd av delegation överklagas. Allmänt kan sägas att det är rimligt att 
nämnden har ansvar för yttranden angående beslut som har överklagats och detta är förstås 
särskilt angeläget om överklagandet gäller en viktigare fråga eller en fråga som nämnden inte 
tidigare haft anledning att ta ställning till. I mer rutinartade ärenden är förmodligen nämndens 
behov mindre av att själv kunna yttra sig med anledning av ett överklagande. Det kan också 
noteras att delegationsförbudet i 6 kap. 38 § kommunallagen begränsar vilka ärendeslag som 
kan delegeras. 

2.11 Förändring av delegationsförteckningen 

Vid förändrad delegation inom nämndens ansvarsområde ska förändringen införas i 
delegationsförteckningen. Delegationsförteckningen ses över årligen. 

Delegation anges på lägsta nivå, vilket innebär att för tjänstepersondelegat gäller att överordnad 
tjänsteperson kan fatta beslut i alla ärenden delegerade till lägre tjänsteperson. 
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3 Delegationsförteckning 

1Räddningstjänsten och sotningen 

Remissvar 

 Delegation Delegat Till 

nämnd 

Lagrum/ beslut 

1.1 Besvara remisser från polismyndigheten i ärenden enligt 
hotell- och pensionatslagen, den allmänna 
ordningsstadgan och lagen om allmänna 
sammankomster 

Räddningschef 
Enhetschef, 
Brandingenjör, 
brandinspektör 

Nej  

1.2 Besvara remisser från polismyndighet eller 
åklagarmyndighet i ärenden enligt brottsbalken rörande t 
ex s.k. ”sakkunnigutlåtande” 

Räddningschef 
Enhetschef, 
Brandingenjör 

Nej  

1.3 Besvara remisser från länsstyrelsen i ärenden gällande 
lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor eller 
miljöbalken 

Räddningschef 
Enhetschef, 
brandingenjör 

Nej  

1.4 Besvara remisser från andra kommunala myndigheter i 
ärenden rörande plan- och bygglagen, miljöbalken, 
alkohollagen mm som ej är av principiell karaktär eller i 
övrigt av större vikt 

Räddningschef 
Enhetschef, 
Brandingenjör, 
brandinspektör 

Nej  

 

Övergripande i ärende gällande LSO eller LBE 

 Delegation Delegat Till 

nämnd 

Lagrum/ beslut 

1.5 Besluta att inte lämna ut handling, uppställa villkor för 
utlämnandet eller avge yttrande över överklagan av 
sådant beslut 

Räddningschef 
Enhetschef 

Nej  

1.6 Beslut att sekretessmarkera handling Räddningschef 
Enhetschef 

Nej  

1.7 Beslut att inte lämna ut uppgift i handling på grund av 
sekretess 

Räddningschef 
Enhetschef 

Nej  

1.8 Pröva om överklagande inkommit i rätt tid och besluta 
att avvisa försent inkommen överklagan i ärende 
gällande LSO eller LBE. 

Räddningschef 
Enhetschef, 
Brandingenjör, 
brandinspektör 

Nej  
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1.9 Rätta eller ändra överklagat beslut eller föreläggande 
meddelat enligt LSO eller LBE  

Räddningschef 
Enhetschef 

Nej 37 § första stycket 
förvaltningslagen 

1.10 Avge yttrande till prövningsinstans i ärenden gällande 
överklagat beslut eller föreläggande meddelat enligt 
LSO eller LBE 

Räddningschef 
Enhetschef, 
Brandingenjör, 
brandinspektör 

Nej  

 

Ärenden enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 

 Delegation Delegat Till 

nämnd 

Lagrum/ beslut 

1.1
1 

Utöva tillsyn över att enskilda följer LSO och de 
föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. 

Räddningschef 
Enhetschef, 
Brandingenjör, 
brandinspektör, 
teknikerpraktikant 

Nej 
5 kap 1 § LSO 

 

1.1
2 

Rätt att i samband med tillsyn få tillträde till byggnader, 
lokaler och andra anläggningar, samt rätt att få de 
upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen 

Räddningschef 
Enhetschef, 
Brandingenjör, 
brandinspektör, 
teknikerpraktikant 

Nej 
5 kap 2 § LSO 

 

1.1

3 

Besluta om att avsluta ett tillsynsärende enligt LSO 2 
kap 2, 4 §§ och 3 kap 1 § LSO 

Räddningschef 
Enhetschef, 
Brandingenjör, 
brandinspektör 

Nej  

1.1
4 

Meddela förelägganden enligt LSO 2 kap 2, 4 §§ och 3 
kap 1 § LSO 

Räddningschef 
Enhetschef, 
Brandingenjör, 
brandinspektör 

Ja 5 kap 2 § andra 
stycket LSO  

1.1
5 

Efter räddningsinsats undersöka olyckan för att 
klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet, och hur 
räddningsinsatsen utförts, med rätt till tillträde till 
olycksplatsen. 

Räddningschef 
Enhetschef, 
brandingenjör, 
brandinspektör, 
brandmästare, 
brandförman 
styrkeledare/brandfö
rman (deltid/RIB) 

Nej 3 kap 10 § LSO 

1.1
6 

Skicka en olycksundersökningsrapport till MSB Räddningschef 
Enhetschef, 
brandingenjör, 
brandinspektör, 
brandmästare, 
brandförman 

Nej 3 kap 10 § LSO 

1.1
7 

Träffa avtal med ägare eller nyttjanderättshavare till en 
anläggning med särskild enhet för insatser, om att 
enheten ska ingå i kommunens organisation för 
räddningstjänst. 

Räddningschef 
Enhetschef 

Nej 3 kap 15 § LSO 
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1.1
8 

Uttagande med tjänsteplikt av personal i ett 
räddningsvärn 

Räddningschef 
Enhetschef 

Nej 6 kap 1 § tredje 
stycket LSO 

1.1
9 

Besluta om att anordning som varaktigt behövs för 
räddningstjänsten skall placeras på annans mark eller 
byggnad 

Räddningschef 
Enhetschef 

Nej 6 kap 5 §  

1.2
0 

Besluta om ersättning för tjänsteplikt och ingrepp i 
annans rätt där egendom tagits i anspråk 

Räddningschef 
Enhetschef 

Nej 7 kap 8 § 

1.2
1 

Avgöra att beslut skall gälla även om det överklagas Räddningschef 
Enhetschef 

Nej 6 kap 2 § LSO 

1.2
2 

Medge att den som äger eller utövar verksamhet på en 
anläggning som avses i 2 kap. 4 § LSO använder de 
varningsanordningar som installerats för varning av 
befolkningen under höjd beredskap och vid olyckor i 
fred. 

Räddningschef 
Enhetschef 

Nej 2 kap 5§ FSO 

1.2
3 

Besluta om ingrepp i annans rätt på nämndens uppdrag Räddningschef 
Enhetschef 
Brandingenjör 
Brandmästare 

Nej 6 kap 2§ 

1.2
4 

Besluta om egensotning Verksamhetschef 
sotningen 
Skorstensfejarmästa
re 

Nej  

1.2
5 

Meddela förelägganden och förbud Verksamhetschef 
sotningen 
Skorstensfejarmästa
re 

Nej sotning/brandskyddsk
ontroll 5 kap 2 § 

1.2
6 

Besluta om brandskyddskontroll Verksamhetschef 
sotningen 
Skorstensfejarmästa
re 

Nej ”Förordning Skydd 
mot olyckor” 3 kap 1 § 

1.2
7 

Tillämpning av taxor, avgifter och sotningsfrister för 
sotningsverksamheten 

Verksamhetschef 
sotningen 
Skorstensfejarmästa
re 

Nej  

 

Ärenden enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara (SFS 2010:1011) 

 Delegation Delegat Till 
nämnd 

Lagrum/ beslut 

1.28 Utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen, föreskrifter 
och beslut som meddelats i anslutning till lagen, med 
rätt till tillträde,  

Räddningschef 
Enhetschef, 

nej LBE 21 § 
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Brandingenjör, 
Brandinspektör 

1.29 Utöva rätt att i samband med tillsyn få tillträde till 
byggnader, lokaler och andra anläggningar, att utföra 
undersökning och ta prover, samt att begära de 
handlingar och upplysningar som kan behövas för 
tillsynen. 

Räddningschef 
Enhetschef, 
Brandingenjör, 
Brandinspektör 

nej LBE 24 § 

1.30 Meddelande av föreläggande och förbud Räddningschef 
Enhetschef, 
Brandingenjör, 
Brandinspektör 

Nej LBE 25 §  

1.31 Pröva och besluta om tillstånd, tillståndstid, villkor och 
om nya och ändrade villkor i tillstånd beträffande 
hantering av brandfarliga varor och explosiva varor, 
samt överföring av explosiva varor 

Räddningschef 
Enhetschef, 
Brandingenjör, 
Brandinspektör 

Nej LBE 17, 18, 19b, 19c 
§§ 

1.32 Pröva och godkänna föreståndare och deltagare i 
tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor 

Räddningschef 
Enhetschef, 
Brandingenjör, 
Brandinspektör 

Nej LBE 19a och 19d §§ 

1.33 Besluta att hantering inte får påbörjas innan de 
anordningar och anläggningar som ska användas för 
hantering har avsynats 

Räddningschef 
Enhetschef, 
Brandingenjör, 
Brandinspektör 

Nej FBE 16 § 

1.34 Återkalla ett tillstånd räddningschef 
enhetschef 
brandingenjör, 
brandinspektör 

Nej LBE 20 § 

1.35 Återkalla ett godkännande av föreståndare eller 
deltagare 

räddningschef 
enhetschef 
Brandingenjör, 
Brandinspektör 

Nej LBE 20a § 

1.36 Meddela att beslut skall gälla även om det överklagas  Räddningschef, 
Enhetschef 
Brandingenjör, 
Brandinspektör 

Nej LBE 35 § 

1.37 Besluta förlänga handläggningstiden med tre månader Räddningschef 
Enhetschef 

Nej FBE 17 § 

 

2 Trafik och parkering 

 Delegation Delegat Till 

nämnd 

Lagrum/ beslut 
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2.1 Yttrande över remisser av inte principiell karaktär eller 
större vikt gällande trafikfrågor från Trafikverket, 
Transportstyrelsen och länsstyrelsen  

trafikingenjör Nej  

2.2 Utöva kommunens rätt enligt ordningslagen i yttranden 
över ansökan hos polismyndigheten att få ta offentlig 
plats i anspråk. 

trafikingenjör ja Ordningslagen 

2.3 Begära att polismyndigheten återkallar tillstånd för att 
använda offentlig plats 

trafikingenjör ja Ordningslagen 

2.4 Beslut om trafikreglering avseende utsättande av 
tillfälliga fartbegränsande åtgärder på kommunala gator. 

trafikingenjör Ja  

2.5 Beslut om vägvisning till inrättning eller anläggning. trafikingenjör Nej  

2.6 Besluta om trafikanordningsplan. trafikingenjör Nej  

2.7 Besluta om föreskrifter för vägarbete enligt 
trafikförordningen 

trafikingenjör Nej 10 kap 14 § 
Trafikförordningen 

2.8 Besluta om lokala trafikföreskrifter enligt 
trafikförordningen om inte ärendet är av principiell 
karaktär eller större vikt 

trafikingenjör Ja Trafikförordningen 
(Lag 1998:1276) 

2.9 Dispenser från trafikförordningen trafikingenjör ja 13 kap 3 – 4 §§ 
Trafikförordningen 
(Lag 1998:1276) 

2.1
0 

Beslut om flyttning av fordon och skrotbilshantering  verksamhetschef 
parkering 

Nej Lagen om flyttning av 
fordon i vissa fall 
(1982:129), samt 
Förordningen om 
flyttning av fordon i 
vissa fall (1982:198) 

2.1
1 

Beslut om övervakning av parkering på kommunens 
enskilda mark 

verksamhetschef 
parkering 

Nej  

2.1
2 

Beslut om in- och uthyrning av parkeringsplatser verksamhetschef 
parkering 

Nej  

2.1
3 

Beslut om makulering av utfärdade krav på 
kontrollavgifter för parkering på enskild mark 

verksamhetschef 
parkering 

Nej  

2.1
4 

Tecknande av friköpsavtal för parkering samhällsbyggnads- 
nämndens 
ordförande och vice 
ordförande 

ja  

2.1
5 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade verksamhetschef 
parkering 

Ja 13 kap. 8 § 
Trafikförordningen 
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2.1
6 

Förordnande av parkeringsvakt och återkallande av 
förordnande 

verksamhetschef 
parkering 

Nej Lag (1987:24) om 
kommunal 
parkeringsövervakning 
m.m. 

2.1
7 

Upplåtelse av torghandelsplats och återkallande av 
upplåtelse 

trafikingenjör, 
verksamhetschef 
parkering 

Nej  

 

3 Avfall 

 Delegation Delegat Till 

nämnd 

Lagrum/ beslut 

3.1 Tillämpning av och avsteg från renhållningsordningens 
lokala föreskrifter och taxor och avgifter för 
avfallsverksamheten 

avdelningschef 
vatten & avfall 

ja Renhållningsordning och 
avfallstaxa 

3.2 Vid tillämpning av renhållningsordningens lokala 
föreskrifter - anvisning av plats för hämtning av 
hushållsavfall 

verksamhetschef 
Avfall 

Nej Renhållningsordningens 
lokala föreskrifter 

3.3 Vid tillämpning av renhållningsordningens lokala 
föreskrifter- -godkännande av gemensam behållare för 
hushållsavfall 

handläggare inom 
verksamhet Avfall 

Nej Renhållningsordningens 
lokala föreskrifter 

3.4 Vid tillämpning av renhållningsordningens lokala 
föreskrifter- -uppehåll i hämtning för permanentbostad 

handläggare inom 
verksamhet Avfall 

Nej Renhållningsordningens 
lokala föreskrifter) 

3.5 Vid tillämpning av renhållningsordningens lokala 
föreskrifter- -uppehåll i hämtning för fritidshus 

handläggare inom 
verksamhet Avfall 

Nej Renhållningsordningens 
lokala föreskrifter 

3.6 Utse gasföreståndare verksamhetschef 
VA 

Nej  

 

4 Vatten och avlopp 

 Delegation Delegat Till 

nämnd 

Lagrum/ beslut 

4.1 Tillämpning av och avsteg från allmänna bestämmelser 
(ABVA) och taxor för va-verksamheten 

avdelningschef 
vatten & avfall 

Ja  

4.2 Tillämpning av, och avsteg från, varningsvärdelista för 
spillvatten 

avdelningschef 
vatten & avfall 

ja  
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4.3 Utse gasföreståndare verksamhetschef 
VA 

Nej  

 

5 Hamnen 

Hamnverksamheten 

 Delegation Delegat Till 

nämnd 

Lagrum/ beslut 

5.1 Tillämpning av och avsteg från taxor och avgifter för 
hamnverksamheten 

hamnchef ja  

5.2 Avyttring av båt hamnchef ja  

5.3 Utfasning av prickning och enslinjer hamnchef ja  

5.4 ISPS Internationell Ship and Port Security 
säkerhetsprotokoll för hamnsäkerhet 

driftledare hamnen Nej  

 

6 Gator och parker 

Rubriksnivå 3 

 Delegation Delegat Till 

nämnd 

Lagrum/ beslut 

6.1 Anlägga och rasera gatubelysningsanläggningar vid 
behov i enlighet med regler för vägbelysning inom och 
utom detaljplanerat område. 

verksamhetschef 
belysning 

nej KF 2021-11-30 § 339 
BFS 2020:4 BBR 3:1224 
SFS 2010:900 8 kap.12§ 

6.2 Bidrag till trädgårdssällskap, lekplatsföreningar och 
biodlarförening 

landskapsingenjör 
park & natur 

Nej TN 2009-04-27 § 101 

6.3 Kabelnedläggning i kommunens gaturum verksamhetschef 
gata & väg 
produktionsledare 
gator & parker 

Nej  

6.4 Fjärrvärmenedläggning i kommunens gaturum produktionsledare 
gator & parker 

Nej  

6.5 Rasera nedlagda industrispår verksamhetschef 
gata & väg 

Nej  

6.6 Bidrag till vinterutsmyckning inom gaturummet, 
namngivna platser 

verksamhetschef 
gata & väg 

Nej SBN 2020-10-19 § 188 
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7 Entreprenader 

Upphandling, beställning, avtal, besiktningar  

 Delegation Delegat Till 

nämnd 

Lagrum/ beslut 

7.1 Upphandling av entreprenader av mindre omfattning 
(belopp enligt inköpsdelegationer) 

enhetschef och 
funktionschef 

ja  

7.2 Upphandling av konsulttjänster i mindre omfattning 
(belopp enligt inköpsdelegationer) 

enhetschef och 
funktionschef 

ja  

7.3 Avrop av fordonstjänster och maskiner samt leverantör 
av grus, sand, krossprodukter, betong etc. (belopp enligt 
inköpsdelegationer 

enhetschef och 
funktionschef 

ja  

7.4 Beställarens ombud enligt allmänna bestämmelser i 
enlighet med upprättat kontrakt. (För varje projekt 
upprättas ett kontrakt. I kontraktet framgår vem som är 
beställarens ombud och dess ersättare). 

Avdelningschef 
och funktionschef 

Nej AB 04, ABT 06 och 
ABK 09 

7.5 Godkänna borgensförbindelser för 
anläggningsentreprenader och övrigt rättsligt bindande 
dokument i mindre omfattning enligt gällande 
inköpsdelegationer. Gäller ej markärenden 

Avdelningschef 
och funktionschef 

ja  

7.6 Företräda kommunen vid slut- och garantibesiktningar enhetschef och 
funktionschef 

Nej  

7.7 Intrångsersättningar och andra smärre ersättningar 
enligt gällande inköpsdelegationer (a). Gäller ej 
markärenden. 

Verksamhetschef 
och funktionschef 

ja  

 

8 Övrigt 

3.1.1 Rubriksnivå 3 

 Delegation Delegat Till 
nämnd 

Lagrum/ 
beslut 

8.1 Besvär över beslut i annan instans vid kort 
besvärstid 

samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande och vice 
ordförande 

ja  

8.2 Omprövning av nämndsbeslut vid överklagan till 
positivt beslut för den sökande 

samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande och vice 
ordförande 

Nej  
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8.3 Brådskande ärende där hela nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande och vice 
ordförande 

ja 6 kap. 36 § i 
kommunallagen 

8.4 Ärende innebärande avslag på begäran att ta 
del av allmän handling 

förvaltningschef och 
funktionschef 
ekonomi/nämnd 

ja  

8.5 Ändring av överklagat beslut eller föreläggande förvaltningschef Nej 38 och 39 § 
förvaltningslagen 
SFS 2017:900 (FL) 

8.6 Avisering av för sent inkommit överklagande förvaltningschef Nej 45 § 
förvaltningslagen 

8.7 Besvara de till samhällsbyggnadsnämnden 
inkomna Skellefteåförslag av verkställande art 

verksamhetschef och 
trafikingenjör 

Nej KF 2018-11-13 §275 

8.8 Besvara remisser från bygg- och miljönämnden 
i ärenden rörande detaljplaner, bygglov m.m. 

Funktionschef 
projektledning och dess 
projektledare 

Nej  

8.9 Ansvar gällande egenkontroll verksamhetschef Nej  

8.10 Ansvar för elsäkerheten. Utse 
anläggningsansvarig för el. 

verksamhetschef Nej  

8.11     

8.12     
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