
  

 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning 
 

Antagen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden: 2019-12-10, Beslut § 8:9 

Diarienr: 2019.2480-002 

Inledning  
Enligt kommunallagen får Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller 
åt en anställd hos Österåkers kommun att besluta på Miljö- och hälsoskyddsnämndens vägnar i ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden. Beslut som är fattade enligt delegation ska anmälas till nämnden i den ordning 
nämnden beslutat.  
 
Åtgärder som inte kan anses som beslut i kommunallagens mening utan verkställighetsåtgärder behöver 
normalt inte anmälas. Verkställighet innebär att ett faktiskt handlande äger rum eller att ett beslut fattas som en 
normal del av en tjänstemans uppgifter i kraft av dennes tjänsteställning. I det dagliga arbetet utgår 
verkställighet ofta från beslut som regleras i lag eller avtal.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Samtliga frågor som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet eller annars är av större 
betydelse ska avgöras av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i sin helhet och får därför inte delegeras. 
 
Undertecknande av handlingar i Miljö- och hälsoskyddsnämndens namn  
Befattningshavare som beslutar med stöd av delegation undertecknar de handlingar som är en följd av beslut 
som vederbörande själv har fattat.  
 
Brådskande ärenden  
Tjänstgörande ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden får på nämndens vägnar fatta beslut i ärenden 
som är så brådskande att Miljö- och hälsoskyddsnämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  

 
Delegater 
Vid förhinder för miljö- och hälsoskyddschefen äger tillförordnad chef motsvarande delegationsrätt. När 
befattningshavare tilldelats viss delegationsrätt har överordnad befattningshavare samma delegationsrätt. 
Handläggare äger utöva delegationsrätt enligt särskilt beslut av miljö- och hälsoskyddschefen.  
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A. ALLMÄNT 

Nr Ärende Delegat Hänvisning Anmärkning 

1. Administrativa ärenden 

 

 

1.1 Besluta om kurser, konferenser, resor och 

dylikt för nämndens ledamöter och ersättare 

Ordförande   

1.2 Besvara remisser och skrivelser adresserade 

till miljö- och hälsoskyddsnämnden vilka är 

att hänföra till ärenden av 

verkställighetskaraktär 

MH-chef 

 

  

1.3 Vara kommunens ombud eller utse ombud 

som för kommunens talan inför domstol eller 

andra myndigheter i ärenden som rör miljö- 

och hälsoskyddsnämndens 

verksamhetsområde 

 

MH-chef   

1.4 Rätt att besluta om avskrivning av sådan 

kommunens fordran som hänför sig till 

nämndens förvaltningsområde 

MH-chef  < 1 basbelopp 

1.5 Antagande av anbud och tecknande av avtal 

med konsulter, leverantörer och entreprenörer 

med iakttagelser av gällande 

upphandlingspolicy, riktlinjer och rutiner 

 

 MH-chef MHN:s reglemente  

§ 3 ÖFS 2019:7 

 

2. Arbetsgivarfrågor 

 

 

2.1 Företräda kommunen vid lokal förhandling på 

enhetsnivå 

MH-chef  Efter samråd med 

förvaltningschef 

2.2 Besluta om anställning och lön enligt AB MH-chef  Avstämning mot ev 

övertalighet/företrädesrätt i 

samråd med 

personalkonsult 

2.3 Besluta om ändrad befattning och 

sysselsättningsgrad 

MH-chef  Efter samråd med 

personalkonsult 

2.4 Besluta om tjänstledighet i mindre än sex 

månader för enskild angelägenhet utan lön 

MH-chef   

2.5 Besluta om disciplinåtgärd MH-chef  I samråd med 

förvaltningschef och 

personalkonsult 

2.6 Besluta om avstängning MH-chef  I samråd med personalchef 

och förvaltningschef 

2.7 Träffa överenskommelse om anställningens 

upphörande 

MH-chef  Efter samråd med 

personalkonsult 

2.8 Besluta om varsel och besked enligt LAS 

beträffande tidsbegränsad anställning 

MH-chef   

2.9 Besluta om förstadagsintyg vid sjukfrånvaro 

 

MH-chef   

2.10 Besluta om förmåner vid ledighet för enskild 

angelägenhet enligt AB 

MH-chef   

2.11 Besluta om och godkänna beordrad övertid 

 

MH-chef   

2.12 Förbjuda tjänstgöring för att förhindra att 

smitta sprids enligt AB 

MH-chef   

2.13 Arbetsmiljöansvar MH-chef  Enligt skriftligt kvitterad 

fördelning 
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3. Förvaltningslagen (2017:900) 

 

3.1 Besluta att avvisa en överklagandeskrivelse 

som inkommit för sent 

Prövning av om ett överklagande inkommit i 

rätt tid samt avvisning av för sent inkommit 

överklagande 

 

MH-chef 

 

45 §  

4. Tryckfrihetsförordningen ( SFS 1949:105 ) 

4.1 Efter prövning mot sekretessreglerna fatta 

beslut om att inte lämna ut allmän handling  

MH-chef 

 

2 kap 14-15 §§ 

6 kap 3 § OSL 

Ersättare Förvaltningsjurist 

5. Kommunallagen ( SFS 1991:900 ) 

 

5.1 Besluta i särskilt brådskande fall Ordförande 6 kap 36 § Beslutet ska anmälas till 

nämnden vid nästa 

sammanträde 

5.2 Besluta att utse ombud att företräda nämnden 

vid förhandling eller förrättning i mål och 

ärenden vid länsstyrelse, mark- och 

miljödomstol och andra myndigheter 

 

MH-chef 6 kap 6 §  

6. För alla delegationer gäller följande 

 

6.1 

 

Delegationsrätten omfattar inte ärenden som 

är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt. Sådana beslut skall av delegaten 

hänskjutas till nämnden för avgörande. 

 6 kap. 34 § 

Kommunallagen 

Innebär ärenden där ett 

större antal människor 

berörs, ärenden som 

uppfattas som 

kontroversiella, ärenden av 

större ekonomisk betydelse 

för någon part, ärenden som 

innebär ett ingrepp i vad 

som kan uppfattas som ”den 

privata sfären” samt 

ärenden där erfarenhet eller 

praxis till stöd för 

bedömning saknas. 

6.2 I de ärendetyper där miljö- och 

hälsoskyddschefen har fått delegation får hela 

eller delar av delegationen vidaredelegerats 

till handläggare. 

 6 kap. 37 § 

Kommunallagen 

Vidaredelegationer skall 

anmälas till nämnden 

7. Rätt att besluta om en viss ärendegrupp innefattar också rätt att: 

 

7.1 Besluta att överklaga beslut och domar som 

innefattar ändring av delegatens beslut 

MH-chef  Nämndens egna måste 

överklagas av nämnden 

7.2 Besluta att avge yttrande till högre instans 

med anledning av överklagande av 

delegationsbeslut 

MH-chef   
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B. MILJÖBALKEN 

 

Förkortningar: 

MB Miljöbalken (1998:808) 

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

FVV Förordning (19981388) om vattenverksamhet m.m. 

FMKB Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar 

AF Avfallsförordningen 

SNFS Statens naturvårdsverks författningssamling 

  

Nr Ärende Delegat Hänvisning Anmärkning 

1. Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss ärendegrupp omfattar också rätt att: 

 

1.1 Besluta att på ansökan av tillståndshavaren 

upphäva eller ändra bestämmelser och 

villkor i ett tillståndsbeslut 

Handläggare 24 kap. 8 § 

MB 

Detta avser endast avlopp 

till och med 200 pe. 

2. I den mån inte annat framgår av den aktuella ärendegruppen omfattar delegation av rätten att ”Besluta i 

tillsynsärende” rätt att: 

2.1 Besluta att lämna klagomål utan åtgärd MH-chef  Delegationen omfattar ringa 

och bagatellartade 

klagomål. Begäran av 

klagande att få ärendet 

prövat i nämnden skall 

bifallas 

2.2 Avskriva ärenden som återkallats av 

sökande eller annan part som väckt ärendet 

eller som inte kompletterats trots 

påminnelse 

Handläggare   

2.3 

 

Besluta att avvisa en anmälan som inte 

bedöms vara anmälningspliktig eller 

tillståndspliktig 

Handläggare 26 kap 9 § MB  

2.4 Besluta i ärenden om anmälan av 

verksamhet eller åtgärd.  

1. Beslut där anmälan föranleder 

förbud eller föreläggande om 

försiktighetsmått. 

2. Beslut om att anmälan inte 

föranleder någon åtgärd.  

 

 

MH-chef 

 

 

Handläggare 

26 kap 9 § och 

9 kap 6§ MB 

 och  

1 kap 10 § 

miljöprövningsföror

dningen 

I anmälningsärenden av 

större vikt skall beslut fattas 

av nämnden. Förbud på 

delegation får endast 

beslutas i mindre ärenden. 

Ärenden där 

vitesföreläggande bedöms 

nödvändigt skall alltid 

fattas av nämnden. 

2.5 

 

Besluta att ålägga tidigare ägare eller 

nyttjanderättshavare att lämna uppgift om 

ny ägares eller nyttjanderättshavares namn 

och adress 

Handläggare 

 

26 kap 13§ 

MB 

 

2.6 Besluta att sända föreläggande eller förbud, 

som meddelats mot någon i egenskap av 

ägare till fastighet mm till 

inskrivningsmyndighet för anteckning i 

inskrivningsregistret 

Handläggare 

 

26 kap 15 § 

MB 

 

2.7 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 

Handläggare 

 

26 kap 19 § 

MB 

 

2.8 Besluta att förelägga den som bedriver 

verksamhet eller vidtar en åtgärd att lämna 

de uppgifter och handlingar som behövs för 

tillsynen 

Handläggare 

 

26 kap 21 § 

MB 

Avser uppgifter som kan tas 

fram enkelt och är av 

betydelse för att tillsynen 

skall kunna bedrivas 
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2.9 Besluta att förelägga den som bedriver 

verksamhet eller vidtar en åtgärd eller 

upplåter byggnad för bostäder eller allmänt 

ändamål att utföra sådana undersökningar 

av verksamheten och dess verkningar som 

behövs för tillsynen 

Handläggare 26 kap 22 § första 

stycket första och 

andra meningen  

MB 

Delegation är begränsad till 

undersökningar som 

beräknas understiga 20 000 

kr 

2.10 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 

MH-chef 

 

26 kap 22 § första 

stycket tredje 

meningen 

MB 

Delegation är begränsad till 

undersökningar som 

beräknas understiga 20 000 

kr 

2.11 Besluta att förena beslut om undersökning 

med förbud att överlåta berörd fastighet 

eller egendom till dess undersökningen är 

slutförd 

MH-chef 26 kap 22 § tredje 

stycket 

MB 

 

2.12 Bestämma att beslutet ska gälla omedelbart 

även om det överklagas 

Handläggare 26 kap 26 § MB  

2.13 Besluta att meddela förbud vid vite att 

rubba eller skada mätapparat eller liknande 

utrustning som behöver sättas ut vid 

undersökningar 

MH-chef 28 kap 1 och 5§§ 

MB 

Delegation är begränsad till 

vitesbelopp max 20 000 kr 

2.14 Ansöka hos mark- och miljödomstolen resp 

förvaltningsrätten om utdömande av vite 

MH-chef 21 kap 1 § pkt 8 MB 

resp 6 § viteslagen 

 

2.15 Beslut om föreläggande och förbud förenat 

med vite  

MH-chef 26 kap 14 § MB Delegation är begränsad till 

vitesbelopp max 20.000 kr  

3. Allmänna hänsynsregler 

 

3.1 Besluta i tillsynsärenden gällande 

tillämpningen av de allmänna 

hänsynsreglerna 

Handläggare 2 kap 2-9 §§, 26 kap 

MB 

 

4. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 

Yttranden 

4.1 Avge yttrande med anledning av samråd om 

betydande miljöpåverkan och avseende 

miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 

och utformning 

Handläggare 6 kap 24 § MB 

 

 

4.2 Avge yttrande med anledning av 

avgränsningssamråd gällande strategisk 

miljöbedömning för planer 

Handläggare 6 kap 10 § 

MB 

 

4.3 Avge yttrande till verksamhetsutövare inför 

eller i samrådsskedet om 

miljökonsekvensbeskrivning 

Handläggare 6 kap 4 § 

MB 

 

 

4.4 Avge yttrande över 

miljökonsekvensbeskrivning som inte 

kungörs tillsammans med ansökan i ett mål 

eller ärende 

Handläggare 6 kap 8 § MB  

12 § förordningen 

om MKB 

Avser yttranden som i 

förekommande fall bara 

avges över MKB:n 

5. Naturvård och strandskydd:  

Tillstånds/dispensbeslut enligt lokala föreskrifter 

5.1 Besluta om ansökan om dispens eller 

undantag från föreskrifter i naturreservat 

som kommunen skyddat 

MH-chef 7 kap 7 § MB  

5.2 Besluta om anmälan om åtgärd inom 

naturreservat eller tillsyn i övrigt vid skydd 

av naturen 

MH-chef 7 kap MB 

2 kap 9 § 

Miljötillsynsförordni

ngen 

 

 Yttranden 

5.3 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om 

ändring av reservatsbestämmelser 

MH-chef   
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5.4 Avge yttrande till byggnadsnämnden 

angående strandskyddsdispens 

Handläggare 7 kap 18 § MB  

6. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Prövning  

6.1 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 

avloppsanordning med ansluten 

vattentoalett 

dimensionerade för högst 200 

personekvivalenter 

Handläggare 

 

MH-chef 

13 § FMH  För högst 25 pe (handl) 

 

Fler än 25 pe (MH-chef) 

 Tillstånds/dispensbeslut enligt lokala föreskrifter 

6.2 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 

annan avloppsanordning än till vilken 

vattentoalett är ansluten inom vissa delar av 

kommunen 

Handläggare 13 § tredje st  FMH,  

2 § Österåkers 

lokala föreskrifter 

 

6.3 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 samt orm 

Handläggare 

 

39 § FMH 

4 § Österåkers lokala 

föreskrifter 

 

 Tillsynsärenden 

6.4 Handlägga anmälan om att driva 

hygienlokal, undervisningslokal eller 

bassängbad 

Handläggare 38 § FMH  

6.5 

 

 

Handlägga anmälan om att anlägga 

gödselstad eller annan upplagsplats för 

djurspillning 

Handläggare 37 och 42 §§ FMH 

7 § Österåkers lokala 

föreskrifter 

 

6.6 Handlägga anmälan om att inrätta annan 

slags toalett än vattentoalett 

Handläggare 40 § FMH 

3 § Österåkers lokala 

föreskrifter 

 

6.7 Handlägga anmälan om ändring av sådana 

avloppsanordningar som avses i 13 § FMH 

Handläggare 14 § FMH  

6.8 Besluta i tillsynsärenden om åtgärder för 

bekämpning av ohyra och andra skadedjur 

Handläggare 9 kap 9 §  

MB 

 

6.9 Besluta i tillsynsärenden angående 

grundvattentäkt 

Handläggare 9 kap 10 § MB och 

10 § Österåkers 

lokala föreskrifter 

 

6.10 Besluta i andra tillsynsärenden angående 

hälsoskyddet 

Handläggare 

 

26 kap 9 § MB och 

Österåkers lokala 

föreskrifter 

 

6.11 Besluta i tillsynsärenden angående 

avloppsanordningar dimensionerade för 

högst 200 personekvivalenter 

Handläggare 

MH-chef 

9 kap 7§ MB och 

12-16 §§ FMH 

< 25 pe 

> 25 pe 

6.12 Besluta i tillsynsärenden angående 

värmepumpar 

Handläggare 17-19 §§ FMH,  9 § 

Österåkers lokala 

föreskrifter 

 

6.13 Besluta om de förelägganden och förbud 

som 

behövs i samband med tillsynen av de 

verksamheter som anges i 

miljöprövningsförordning (2013:251) 

Handläggare 

 

26 kap 9 § 

MB 

 

6.14 Besluta om försiktighetsåtgärder med 

anledning av uppläggning av muddermassor 

Handläggare 

 

 Avser högst 1000 ton 

muddermassor och där 

föroreningsrisken är ringa 

6.15 Besluta i tillsynsärenden angående 

miljöfarlig verksamhet i övrigt 

Handläggare 

 

26 kap 9 § 

MB 

 

6.16 Förelägga den som bedriver miljöfarlig 

verksamhet att avge miljörapport 

Handläggare 26 kap 20 §  

MB 

 

 Yttranden 
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6.17 Avge yttrande till mark- och miljödomstol 

eller länsstyrelse i den s.k. 

kompletteringsremissen vid prövning av 

ansökan om tillstånd till miljöfarlig 

verksamhet 

Handläggare   

6.18 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 

rörande bidrag för åtgärder i bostäder  

Handläggare   

6.19 Avge yttrande till länsstyrelsen över 

ansökan om inrättande av hem för vård eller 

boende 

Handläggare   

6.20 Avge yttrande till byggnadsnämnd i ärende 

angående bygglov, avstyckning, rivningslov 

och marklov 

Handläggare 

 

  

6.21 Avge yttrande till länsstyrelsen eller mark- 

och miljödomstolen över ansökan om 

tillstånd till miljöfarlig verksamhet. 

MH-chef  Delegationen ska användas 

restriktivt, normalt ska 

nämnden fatta sådana beslut 

6.22 Avge yttrande till länsstyrelsen i 

anmälningsärende angående mindre ändring 

av tillståndspliktig verksamhet. 

MH-chef  Delegationen ska användas 

restriktivt, normalt ska 

nämnden fatta sådana beslut 

7. Verksamheter som orsakar miljöskador: 

Tillsynsärenden 

7.1 Besluta i tillsynsärenden angående 

avhjälpande av föroreningsskada som avses 

i 10 kap MB 

Handläggare 

 

10 kap 14 § MB,  Jfr 

28 § FMH 

 

7.2 Besluta om att förelägga om att avhjälpa en 

allvarlig miljöskada 

MH-Chef 10 kap 2 och 3  §§ 

MB 

 

 Yttranden 

7.3 Avge yttrande till länsstyrelsen om samråd 

avseende förklaring av område som 

miljöriskområde 

MH-Chef 3 § Förordning om 

miljörisk-områden 

 

8. Vattenverksamhet 

Yttranden 

8.1 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 

angående anmälan av vattenverksamhet 

Handläggare 

 

11 kap 9 och 13 §§ 

MB 

21 § FVV 

 

8.2 Avge yttrande till länsstyrelsen eller mark- 

och miljödomstolen i ärende angående 

tillstånd till markavvattning eller tillstånd 

till vattenverksamhet 

Handläggare 11 kap 9 och 13 §§ 

MB 

21 § FVV 

 

9. Täkter, jordbruksmark m.m.: 

Yttranden 

9.1 Avge yttrande till länsstyrelsen eller 

skogsstyrelsen i ärende angående anmälan 

för samråd för verksamhet/åtgärd som 

väsentligt kan komma att ändra eller skada 

naturmiljön. 

MH-Chef 

 

12 kap 6 § MB  

10. Kemiska produkter och biotekniska organismer: 

Tillstånds/dispensbeslut 

10.1 Besluta i ärende om tillstånd för 

yrkesmässig spridning av 

bekämpningsmedel inom ett 

vattenskyddsområde, inom idrotts- och 

fritidsanläggningar, på tomtmark för 

flerbostadshus, på gårdar till förskolor och 

skolor, lekplatser som allmänheten har 

tillträde till, inom idrotts- och 

fritidsanläggningar samt vid planerings- och 

anläggningsarbeten 

Handläggare 

 

2 kap 40 § SFS 

2014:425 samt 6 kap 

1 § NFS 2015:2 

 

 

10.2 Besluta i tillsynsärende om yrkesmässig 

spridning av bekämpningsmedel på 

Handläggare 

 

2 kap 41 § SFS 

2014:425 
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vägområde, banvall och områden större än 

1000 m2 där allmänheten får färdas fritt 

med undantag för åkermark  

10.3 Besluta i tillsynsärenden om skydd mot 

mark- och vattenförorening vid lagring av 

brandfarliga vätskor. 

Handläggare NFS 2017:5  

10.4 Besluta i tillsynsärenden om anläggningar 

som innehåller fluorerade växthusgaser och 

ozonnedbrytande ämnen 

Handläggare Förordning 

(2016:1128) om 

flourerade 

växthusgaser 

 

 

10.5 Besluta i tillsynsärende angående kemiska 

produkter och biotekniska organismer. 

Handläggare 2 kap 19 § 5-9, 2 kap 

31 § 5-6,  

2 kap 32-33 §§ MTF 

 

10.6 Besluta i tillsynsärende om åtgärd för att 

avlägsna PCB-produkter i byggnader och 

anläggningar 

Handläggare 18 § förordningen 

om PCB (2007:19) 

 

 Yttranden 

10.7 Avge yttrande till Kemikalieinspektionen i 

tillståndsärenden och övriga ärenden där 

yttrande begärs avseende kemiska 

produkter eller biotekniska organismer 

MH-chef 14 kap 9 § MB Laghänvisningen avser 

endast dispens från förbud.  

11. Avfall och producentansvar: 

Tillstånds/dispensbeslut   

11.1 Besluta vid anmälan om kompostering av 

animaliskt och vegetabiliskt hushållsavfall 

Handläggare 110 och 123 §§ 

Föreskrifter 

avfallshantering för 

Österåker 

 

 

11.2 Besluta vid anmälan om kompostering av 

latrin 

Handläggare 

 

110 och 125 §§ 

Föreskrifter 

avfallshantering för 

Österåker 

 

11.3 Besluta vid anmälan om omhändertagande 

av slam 

Handläggare 110 och 126 §§ 

Föreskrifter 

avfallshantering för 

Österåker 

 

11.4 Besluta vid anmälan om egen återvinning 

eller bortskaffande på fastigheten av annat 

hushållsavfall än trädgårdsavfall och som 

inte omfattas av 9.1 – 9.3 ovan 

Handläggare 

 

127 § 

Avfallsförordningen 

 

11.5 Besluta om undantag från insamling av fett 

två gånger per år från fettavskiljare ansluten 

till enskild anläggning 

Handläggare 

 

46 § Föreskrifter 

avfallshantering för 

Österåker 

 

 

11. 6 Besluta om utökat slamsugningsintervall Handläggare 

 

134 och 135  §§ 

Föreskrifter 

avfallshantering för 

Österåker 

 

 Tillsynsärenden 

11.7 Besluta i tillsynsärende angående 

hushållsavfall, industriavfall, 

producentansvar samt hantering av avfall i 

övrigt 

Handläggare   

11.8 Begära uppgifter av den vars verksamhet 

ger upphov till eller omhändertar avfall och 

meddela föreläggande om sådan 

uppgiftsskyldighet  

Handläggare 59 § 

Avfallsförordningen 

Avser uppgifter som är av 

betydelse för att tillsynen 

ska kunna bedrivas 

 

11.9 Begära in uppgifter om avfall som behövs 

som underlag för kommunens 

avfallsplanering 

Handläggare 109 § Föreskrifter 

avfallshantering för 

Österåker 

Avser uppgifter om 

avfallets art, 

sammansättning, mängd 

och hantering 
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11.10 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 

MH-chef 84 § 

Avfallsförordningen 

Delegationen avser 

brådskande ärenden där 

beslut krävs för fortsatt 

handläggning t.ex. 

handräckning. I större 

brådskande ärenden bör 

beslut i första hand fattas av 

ordförande med stöd av pkt 

A12. Delegationen omfattar 

förelägganden och förbud, 

dock ej viten. 

11.11 Förelägga den som är ansvarig för 

nedskräpning att iordningställa platsen samt 

vidta förebyggande åtgärder.   

 

MH-chef 26 kap 9 § MB Se även 15 kap. 26 § 

11.12 Besluta i tillsynsärende avseende 

transportörer av farligt avfall  

Handläggare 35-44 §§ 

Avfallsförordningen 

 

12. Avgifter för prövning och tillsyn  

 

12.1 Besluta att debitera avgift enligt 

kommunens taxa för prövning och tillsyn 

enligt MB 

Handläggare 27 kap 1 § MB och 

taxa MB 

 

122 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift 

enligt kommunens taxa för prövning och 

tillsyn enligt MB 

MH-chef 23 § Taxa MB  

13. Sanktioner m.m. 

 

13.1 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 

MH-chef 28 kap 1och 8 §§ 

MB 

jfr 31 kap 10 § MB 

 

13.2 Besluta om miljösanktionsavgifter upp till 

10.000 kr    

MH-chef 30 kap 3 § MB  

 

 

14. Brådskande ärenden 

 

14.1 Överklaga beslut och domar som innefattar 

ändring av nämndens beslut eller av 

yttranden inom föreskrivna tidsfrister 

Ordförande 

 

6 kap 36 § KL Ordföranden får besluta i 

ärende som är så 

brådskande att nämndens 

avgörande inte kan 

avvaktas. 6 kap 36 § KL Se 

A punkt 4:1 

14.2 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 enligt 26 kap 17 § MB 

Ordförande 

 

26 kap 17 § MB  
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C. LIVSMEDEL  

Förkortningar: 

LL Livsmedelslagen (2006:804) 

LF Livsmedelsförordningen (2006:813) 

SLVFS 2001:30 Livsmedelsverkets föreskrifter (2001:30) om dricksvatten  

F 2017/625 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 2017/625 av den 15 mars 2017 om 

offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av 

livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, 

växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets 

förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 

1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, 

rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 

1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av 

Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, 

rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 

96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig 

kontroll) 

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

 

 

 

Nr Ärende Delegat Hänvisning Anmärkning 

 

 

Livsmedelsområdet m.m. 

 

 Livsmedelslagen (2006:804) 

1.1 Beslut att meddela förelägganden och 
förbud utan vite som behövs för 
efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen om 
animaliska biprodukter och de föreskrifter 
som meddelats med stöd av lagarna, de EU 
och EG - bestämmelser som kompletteras 
av lagen samt de beslut som meddelats med 
stöd EU och EG-bestämmelserna 

Handläggare  22 § LL  

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

MH-chef 23 § LL 
Viteslagen 
(1985:206) 

Delegation är begränsad till 
vitesbelopp max 20.000 kr 

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

MH-chef 23 §§ LL  
4 § Viteslagen 
(1985:206) 

 

 Vitesärenden som beslutats på delegation ska 
särskilt redovisas för nämnden 

   

1.4 Beslut avseende registrering av 
livsmedelsanläggning. 

Handläggare 23 § LF  

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

Handläggare  24 § första och 
andra styckena LL, 
34 § LF 

Beslut om att förstöra vara 
får inte fattas utan samråd 
med MH-chef 

1.6 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 

MH-chef 24 § tredje stycket 
LL, 34 § LF 

 

1.7 Besluta om att begära hjälp av 
Polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller verkställighet av 
beslut, om förutsättningar för sådan begäran 
föreligger  

Handläggare 27 § LL  

1.8 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla 
omedelbart även om det överklagas 

Handläggare 33 § LL  
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1.9 Besluta om rättelse på 
verksamhetsutövarens bekostnad om någon 
inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de 
föreskrifter och beslut som har meddelats 
med stöd av lagen, de EU eller EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen 
eller de beslut som har meddelats med stöd 
av EU eller EG-bestämmelserna. 

MH-chef 26 § LL  

 Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner 

1.10 Besluta om att varor ska behandlas, att 
märkning ändras, eller att korrigerande 
information ska förmedlas till 
konsumenterna. 

Handläggare F 2017/625 Art 138 
2 c 

 

1.11 Besluta om att begränsa eller förbjuda att 
varor släpps ut på marknaden, förflyttas, 
förs in i unionen eller exporteras samt 
förbjuda att de återsänds till den avsändande 
medlemsstaten eller beordra att de återsänds 
till den avsändande medlemsstaten 

MH-chef F 2017/625 Art 138 
2 d 

 

1.12 Besluta att aktören ska öka 
egenkontrollernas frekvens 

Handläggare F 2017/625 Art 138 
2 e 

 

1.13 Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, 
bortskaffas och destrueras, och i tillämpliga 
fall tillåta att varorna används för andra 
ändamål än de som de ursprungligen var 
avsedda för. 

Handläggare F 2017/625 Art 138 
2 g 

Beslut om att destruera vara 
får inte fattas utan samråd 
med MH-chef 

1.14 Besluta att hela eller delar av den berörda 
aktörens företag, eller dess anläggningar, 
installationer eller andra lokaler, isoleras eller 
stängs under en lämplig tidsperiod, 

Handläggare F 2017/625 Art 138 
2 h 

Beslut som avser fler än fyra 
dagar får inte fattas utan 
samråd med MH-chef 

1.15 Besluta att beordra att hela eller delar av den 
berörda aktörens verksamhet och, i 
förekommande fall, de webbplatser som 
aktören driver eller använder, läggs ner 
under en lämplig tidsperiod, 

Handläggare F 2017/625 Art 138 
2 i 

Beslut som avser fler än fyra 
dagar får inte fattas utan 
samråd med MH-chef 

1.16 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens 
kontrollområde 
 

Handläggare 30 c LL och 39 a – 
39 i LF 

 

2 Livsmedelsförordningen (2016:813) 

2.1 Besluta om skyldighet för den som är 
sysselsatt med livsmedelsverksamhet att 
genomgå läkarundersökning om det behövs 
av livsmedelshygieniska skäl 
 

Handläggare 8 § LF  

3 
Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter           
(FAOKL) 

3.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering 
av livsmedelsföretag samt om årlig 
kontrollavgift 

Handläggare 3-6 §§ FAOKL 
Kommunens taxa 

 

3.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgiften 

MH-chef 10 § FAOKL 
Kommunens taxa 

 

3.3 Besluta om avgift för uppföljande kontroll 
och utredning av klagomål som föranleds av 
bristande efterlevnad av regelverket 

Handläggare Art. 79 2 c och art. 
83 p 1 2017/625 
och 11-12 § 
FAOKL 

 

3.4 Besluta om avgift för importkontroll Handläggare Förordning 
2006:812 11-12 §§  
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4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 20017:2) 

4.1 Besluta om fastställande av program för 
faroanalys enligt 2 c § samt 
undersökningsprogram och dess parametrar, 
provtagningspunkter och frekvensen av 
normal respektive utvidgad undersökning. 
 

Handläggare 12 § SLVSFS 
2001:30, omtryck 
LIVFS 2017:2 

 

 

 

D. ORDNINGSLAGSTIFTNING 

Nr Ärende Delegat Hänvisning Anmärkning 

1. Ordningslagen ( SFS 1993:1617 ) 

 

1.1 Avge yttrande till polismyndighet beträffande 

offentliga tillställningar 

Handläggare 3 kap 2 §  

2. Allmänna lokala ordningsföreskrifter ( KF § 7/03 ) 

 

2.1 Avge yttrande till polismyndighet  

 

Handläggare 7, 11, 18, 19 §§  

  

 

STRÅLSKYDDSLAG (2018:396) 

Nr Ärende Delegat Hänvisning Anmärkning 

1. Tillsyn 

1.1 Besluta i tillsynsärende avseende solarier Handläggare 8 kap 6 § 

  
 

1.2 Handlägga anmälan för verksamhet där 

kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten 

 

Handläggare 10 § SSMFS 

2018:25 
 

1.3 Besluta att debitera avgift för tillsyn enligt 

strålskyddslagen och kommunens taxa 

Handläggare 16a § 

19 § 

 

 

7-8 §§ taxan 

 

Strålskyddsförordningen, 

Strålsäkerhetsmyndighetens 

föreskrifter om solarier och 

artificiella 

solningsanläggningar 

1.4 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift 

enligt kommunens taxa för tillsyn enligt 

strålskyddslagen 

 

MH-chef 

 

§ 9 taxan  

 

 
E. TOBAKSLAG ( 1993:581 ) 

Nr Ärende Delegat Hänvisning Anmärkning 

 Tillsyn 

1.1 Handläggning av anmälan om 

tobaksförsäljning 

 

Handläggare 19 a §  

1.2 Besluta om varning vid allvarliga eller 

upprepade överträdelser av 

bestämmelserna  

MH-chef 20 a § Beslut om förbud fattas av 

MHN 

1.3 Besluta om omhändertagande av tobaksvaror 

 
MH-chef 21 §  

1.4 Besluta att begära handräckning av 

polismyndighet 

 

Handläggare 23 b § T.ex. vid 21 § 
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1.5 Besluta i tillsynsärende i övrigt  

 
Handläggare   

1.6 Besluta att debitera avgift enligt kommunens 

taxa för tillsyn enligt tobakslagen 

 

Handläggare 6-7 §§  

1.7 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift 

enligt kommunens taxa för tillsyn enligt 

tobakslagen 

MH-chef 

 

10 §  

 

 
F. LAG (2018:2088) OM TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER 

Nr Ärende Delegat Hänvisning Anmärkning 

1. Tillståndsärenden 

 

1.1 Besluta i ärenden om tillstånd för försäljning av 

tobak och likande produkter 

MH-chef 5 kap 3 § Avser positiva beslut 

2 Tillsyn 

 

2.1 Handläggning av anmälan om förändrad 

bolagssammansättning eller förändring av 

ägarförhållandena        

Handläggare 5 kap 8 §  

2.2 

 

Besluta om de förläggande som behövs vid 

överträdelser av bestämmelserna avseende 

tobaksvaror och örtprodukter för rökning 

Handläggare 7 kap 9 § Beslut om förbud fattas av 

MHN 

2.3 Beslut om föreläggande förenat med vite vid 

överträdelser av bestämmelserna avseende 

tobaksvaror och örtprodukter för rökning 

MH-chef 7 kap 9 § Delegation är begränsad till 

vitesbelopp max 20.000 kr 

2.4 Besluta om att återkalla ett tillstånd för 

försäljning  av  tobaksvaror och örtprodukter 

för rökning om tillståndet inte längre utnyttjas 

Handläggare 7 kap10 § p 1  

2.5 Besluta om varning i de fall ett beslut om att 

återkalla ett försäljningstillstånd är en för 

ingripande åtgärd eller vid allvarliga eller 

upprepade överträdelser av bestämmelserna 

avseende tobaksvaror och örtprodukter 

MH-chef 7 kap11 §  Beslut om förbud fattas av 

MHN 

2.6 Handläggning av anmälan om försäljning av 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare   

Handläggare 5 kap 15 §  

2.7 Besluta om de förläggande som behövs vid 

överträdelser av bestämmelserna avseende 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare   

Handläggare 7 kap 12 § Beslut om förbud fattas av 

MHN 

2.8 Besluta om varning vid allvarliga eller 

upprepade överträdelser av bestämmelserna 

avseende elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare  

MH-chef 7 kap13 §  Beslut gäller omedelbart, om 

inte något annat anges i 

beslutet. 

Beslut om förbud fattas av 

MHN 

2.9 Beslut om föreläggande förenat med vite vid 

överträdelser av bestämmelserna avseende 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  

MH-chef 7 kap 15 § Delegation är begränsad till 

vitesbelopp max 20.000 kr 

2.10 Besluta om omhändertagande av tobaksvaror MH-chef 10 kap. 7 §  
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2.11 Besluta att begära handräckning av 

polismyndighet 

Handläggare 7 kap 19 §  

2.12 Besluta i tillsynsärende i övrigt  

 

Handläggare   

2.13 Besluta att debitera avgift enligt kommunens 

taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande 

produkter 

Handläggare 8 kap 2 §  

 och taxan 

Lag om tobak och liknande 

produkter 

2.14 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift 

enligt kommunens taxa för tillsyn enligt lag om 

tobak och liknande produkter 

MH-chef 

 

8 kap 2 § och 

taxa 

 

 

 
G. LAG (2009:730) OM HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL 

Nr Ärende Delegat Hänvisning Anmärkning 

1. Taxa för tillsyn över handel med vissa 

receptfria läkemedel (KF § 218/12) 

   

1.1 Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa 
för tillsyn över handel med vissa receptfria 
läkemedel 

Handläggare 6-7 §§  

1.2 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt 
kommunens taxa för tillsyn över handel med 
vissa receptfria läkemedel 

MH-chef 
 

9 §  

 

 

H. LOTTERLAG (1994:1000) 

Nr Ärende Delegat Hänvisning Anmärkning 

1. Yttrande 

 

1.1 Yttrande angående spel på värdeautomater 

 
Handläggare 44 §  

 

 
I. SVÄVARFARTFÖRORDNINGEN ( SFS 1986:305 ) 

Nr Ärende Delegat Hänvisning Anmärkning 

1. Yttrande  

 

1.1 Av yttrande till länsstyrelsen i ärenden angående 

ansökan om tillstånd att använda svävare 

Handläggar

e 

3 §  

 

 

 
J. ANIMALISKA BIPRODUKTER 

Förkortningar: 

LFAB Lag om foder och animaliska biprodukter (SFS 2006:805) 

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

SJVFS  Statens Jordbruksverks föreskrifter om befattning med animaliska biprodukter mm 

(SJVFS 2006:84)  

FAOKF Förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter 

(2006:1165) 

  

Nr Ärende Delegat Hänvisning Anmärkning 

1  

 

Förelägganden och andra åtgärder 

1.1 Besluta att begära upplysningar och ta del av 
handlingar samt få tillträde till områden, 
lokaler och andra utrymmen som har 
anknytning till verksamheten 

Handläggare 21 § LFAB,  
12 § FFAB 
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1.2 Beslut att meddela förelägganden och förbud 
utan vite som behövs för efterlevnaden av 
lagen, de föreskrifter som meddelats med stöd 
av lagen, de EU och EG -bestämmelser som 
kompletteras av lagen samt de beslut som 
meddelats med stöd EU och EG 
bestämmelserna 

Handläggare 23 § LFAB,  
12 § FFAB 

 

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

MH-chef 24 § LFAB 
Viteslagen 

Delegation är begränsad till 
vitesbelopp max 20.000 kr 

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

MH-chef 24 § LFAB 
Viteslagen 

 

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

Handläggare 25 § LFAB Beslut om att förstöra vara 
får inte fattas utan samråd 
med MH-chef 

1.6 Besluta om att begära hjälp av 
Polismyndigheten för utövande av kontrollen 
eller verkställighet av beslut, om 
förutsättningar för sådan begäran föreligger 

Handläggare 27 § LFAB  

1.7 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 

Handläggare 30 a – 30 e §§ 
LFAB 

 

1.8 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla 
omedelbart även om det överklagas 

Handläggare 33 § LFAB  

2  
 

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

2.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering 
av foderföretagare och företagare som befattar 
sig med animaliska biprodukter samt beslut 
om årlig kontrollavgift 

Handläggare 3-6 §§ FAOKF 
Kommunens taxa 

 

2.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgiften 

MH-chef 
 

11 § FAOKF 
Kommunens taxa 

 

2.3 Besluta om avgift för uppföljande kontroll och 
utredning av klagomål som föranleds av 
bristande efterlevnad av regelverket 

Handläggare 1 Art 79 2 c och 
art 83 p 1 
2017/625, 12-13 § 
FAOKF 

 

3  
 

Tillsyn 

3.1 Anmälan till jordbruksverket om foder som 
kan innebära allvarlig direkt eller indirekt risk 
för människors hälsa 

Handläggare 19 § FABP  

4)  
 

Taxa och avgifter (KF § 218/12) 

4.1 Besluta om riskklassning och att debitera 
avgift enligt kommunens taxa för tillsyn enligt 
LABP 

Handläggare § § 3, 5, 6 AvgiftsF 
och gällande 
kommunal taxa 

 

4.2 Besluta om nedsättning eller att efterskänka 
kontrollavgift 
 

MH-chef § 11 AvgiftsF och 
gällande 
kommunal taxa 

 

5  
 

Yttranden 

5.1 Avge yttrande om nedgrävning av häst eller 
andra animaliska biprodukter 

Handläggare 25 § SJVFS  

 

  



 

 

  

  

  16(17) 

 

 

K. ALKOHOL 

Nr Ärende Delegat Hänvisning Anmärkning 

1. Tillståndsärenden 

1.1 Stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten  

 

MH-chef 8 kap 2 § 

alkohollagen (AL) 

Avser positiva beslut i 

enlighet kommunens 

riktlinjer 

1.2 Stadigvarande serveringstillstånd till slutna 

sällskap  

 

MH-chef 8 kap 2 § AL Avser positiva beslut i 

enlighet kommunens 

riktlinjer 

1.3 Stadigvarande serveringstillstånd till 

cateringverksamhet 

MH-chef 8 kap 4 § AL Avser positiva beslut i 

enlighet kommunens 

riktlinjer 

1.4 Serveringstillstånd på hotell med 

rumsservering och minibar 

MH-chef 8 kap 5 § AL  

1.5 Tillfälligt serveringstillstånd i avvaktan på 

slutligt beslut 

MH-chef 8 kap 2 § AL Avser beslut i de delar som 

följer kommunens riktlinjer. 

1.6 Tillfälligt serveringstillstånd till slutet 

sällskap under en enstaka tidsperiod eller vid 

ett enstaka tillfälle 

Alkohol-

handläggare 

8 kap 2 § AL Avslagsbeslut fattas av MH-

chef 

1.7 Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 

under en enstaka tidsperiod eller vid ett 

enstaka  

tillfälle 

Alkohol-

handläggare 

8 kap 2 § AL Avslagsbeslut fattas av MH-

chef 

1.8 Serveringstillstånd för servering i gemensamt 

serveringsutrymme 

MH-chef 8 kap 14 § AL  

1.9 Särskilt tillstånd för provsmakning vid 

arrangemang 

MH-chef 8 kap 6 § AL  

1.10 Särskilt tillstånd för provsmakning vid 

tillverkningsstället 

MH-chef 8 kap 7 § AL  

1.11 Stadigvarande utökning av dryckessortiment, 

lokalyta eller serveringstid till senast kl 01.00 

MH-chef 8 kap 2 § AL  

1.12 Förnyelse av utsträckt serveringstid till kl 

02.00 

MH-chef 8 kap 19 § AL och 

Österåkers 

riktlinjer för 

serveringstillstånd 

och tillsyn 

Endast positiva beslut 

1.13 Beslut att låta konkursbo fortsätta 

serveringsrörelse  

MH-chef 9 kap 12 § AL  

1.14 Beslut om avskrivning av ärende på 

sökandens begäran 

 

Alkohol-

handläggare 

  

2. Anmälningsärenden 

2.1 Anmälan om kryddning av snaps Alkohol-

handläggare 

8 kap 3 § AL Avslagsbeslut fattas av MH-

chef 

2.2 Anmälan om provsmakning på 

serveringsställe med stadigvarande 

serveringstillstånd 

Alkohol-

handläggare 

8 kap 6 § AL Avslagsbeslut fattas av MH-

chef 
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2.3 Anmälan om provsmakning på 

tillverkningsställe med stadigvarande 

serveringstillstånd 

Alkohol-

handläggare 

8 kap 7 § AL Avslagsbeslut fattas av MH-

chef 

2.4 Anmälan om servering av folköl i lokal som 

saknar serveringstillstånd 

Alkoholhand-

läggare/ 

inspektör 

8 kap 8 § AL Avslagsbeslut fattas av MH-

chef 

2.5 Anmälan om detaljhandel med folköl Alkoholhand-

läggare/ 

inspektör 

5 kap 5 § AL  Avslagsbeslut fattas av MH-

chef 

2.6 Anmälan av lokal där servering ska ske i 

catering-verksamhet med stadigvarande 

serveringstillstånd 

Alkohol-

handläggare 

8 kap 4 § AL Avslagsbeslut fattas av MH-

chef 

3. Tillsynsärenden 

3.1 Beslut att meddela erinran Alkohol-

handläggare 

9 kap 17 § AL  

3.2. Beslut att meddela varning MH-chef 9 kap 17 § AL  

3.3 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd 

som inte längre nyttjas 

 

Alkohol-

handläggare 

9 kap 18 § pkt 1 

AL 

 

3.4 Beslut att meddela varning vid försäljning 

eller servering av folköl 

MH-chef 9 kap 19 § AL  

3.5 Beslut att utlämna uppgifter på begäran av 

annan tillsynsmyndighet 

MH-chef 9 kap 8 § AL  

3.6 Besluta att debitera avgift enligt kommunens 

taxa för tillsyn enligt 

Alkohol-

handläggare 

8 kap 10 § 

Kommunens taxa 

 

3.7 Beslut om eftergift av avgift enligt kommunal 

taxa 

MH-chef 8 kap 10 § 

Kommunens taxa 

 

3.8 Beslut avseende anmälan om förändrad 

bolagssammansättning eller förändring av 

ägarförhållandena            

                

Alkohol-

handläggare 

9 kap 11 § AL  

3.9 Prövning av om ett överklagande inkommit i 

rätt tid samt avvisning av för sent inkommit 

överklagande 

 

MH-chef 

 

45§ 

Förvaltningslagen  

 

 

3.10 Beslut om avskrivning av tillsynsärende 

 

MH-chef  Avskrivning sker när det efter 

utredning kan konstateras att det 

inte föreligger grund för 

meddelande av administrativ åtgärd. 

___________________ 


