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ALLMÄNT
Delegeringsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt. Sådana beslut skall av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande.
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:
- Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut (OBS!
nämndens egna beslut måste överklagas av nämnden).
- Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut.
- Pröva att överklagande inkommit i rätt tid samt avvisa överklagande som inkommit
Samtliga delegationer är från Miljö- och byggnadsnämnden till miljö- och byggchefen.
Vidaredelegering kan ske till miljöinspektör/handläggare i Höörs kommun och
miljöinspektör/handläggare i annan kommun om denne beslutar om tillstånd eller utövar tillsyn på
uppdrag av miljö- och byggchefen i Höörs kommun.

A. MILJÖBALKEN
A. 1 Allmänt
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 (24 kap. 8 § miljöbalken).
2. I den mån inte annat framgår av den aktuella ärendegruppen omfattar delegeringen av rätten att
”Besluta i tillsynsärende” rätt att:
2.1 Besluta att lämna klagomål utan åtgärd.
2.2 Besluta att meddela föreläggande och förbud (26 kap. 9 § miljöbalken).
2.3 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares
eller nyttjanderättshavares namn och adress (26 kap. 13 § miljöbalken).
2.4 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i egenskap av ägare
till fastighet m.m. till inskrivningsmyndigheten för anteckning inskrivningsregistret (26 kap. 15 §
miljöbalken).
2.5 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 (26 kap. 19 § tredje stycket miljöbalken).
2.6 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter
och handlingar som behövs för tillsynen (26 kap. 21 § miljöbalken).
2.7 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upp låter
byggnad för bostäder eller allmänt ändamål att utföra sådana undersökningar av verksamheten
och dess verkningar som behövs för tillsynen (26 kap. 22 § första stycket första och andra
meningen miljöbalken)
2.8 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 (26 kap 22 § första
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stycket tredje meningen miljöbalken), om kostnaden för undersökningen inte överstiger 100 000
kr.
2.9 Besluta att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd fastighet eller
egendom till dess undersökningen är slutförd (26 kap. 22 § tredje stycket miljöbalken).
2.10 Besluta att meddela förbud vid vite att rubba eller skada mätapparat eller liknande
utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar (28 kap. 1 och 5 §§ miljöbalken).
Ovanstående allmänna beskrivning gäller de uppräknade lagrummen i denna förteckning.
Lagrum

Lag/område/åtgärd

A. 2 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag
6.4.3
6.5

Yttranden
1. Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan
antas medföra betydande miljöpåverkan (6 kap. 4 § tredje stycket
miljöbalken).
2. Avge yttrande till verksamhetsutövare med anledning av utökat samråd
med miljökonsekvensbedömning (6 kap. 5 § miljöbalken).
3. Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs
tillsammans med ansökan i ett mål eller ärende (6 kap. 8 § miljöbalken och 7 §
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar)

A. 3 Naturvård
Tillsyns- och dispensärenden
1. Besluta i tillsyns- och dispensärende angående åsidosättande av
föreskrifter som gäller för områden som omfattas av skydd enligt 7 kap.
miljöbalken. Med undantag av vattenskyddsområde.
2. Besluta i tillsynsärende angående skötsel av jordbruksmark enligt 7, 8 och
12 kap. miljöbalken. Undantag 12 kap 10 §.
3. Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av föreskrifter som gäller
för områden som omfattas av vattenskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken.

A. 4 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Tillstånds/dispensbeslut
1. Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten
vattentoalett (13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd).
2. Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig
avloppsanordning (13 § första och andra styckena förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd).
3. Besluta om villkor av mindre betydelse som miljödomstol eller länsstyrelse
i beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet överlåtit åt
tillsynsmyndigheten att fastställa (22 kap.25 § tredje stycket miljöbalken).
Tillstånds/dispensbeslut enligt lokala föreskrifter
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Lagrum

Lag/område/åtgärd
4. Besluta i ärende om tillstånd att inrätta/ändra annan avloppsanordning än
till vilken vattentoalett är ansluten inom vissa delar av kommunen (13 § tredje
stycket och 14 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
5. Besluta i ärende om tillstånd att inrätta värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten (17 § förordningen av
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
6. Besluta i ärende om tillstånd att inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser hålla (39 § förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd)
6.1 nötkreatur, häst, get, får eller svin,
6.2 pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
6.3 orm.
7. Besluta i ärende om tillstånd eller dispens att (40 och 42 §§ förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)
7.1 sprida visst gödsel, slam eller annan orenlighet inom område med
detaljplan eller intill sådant område eller inom annat tätbebyggt område,
7.2 inrätta/ändra annat slag av toalett än vattentoalett,
7.3 uppföra anläggning eller anordning som utnyttjar grundvatten,
ytvatten eller mark som värmekälla eller värmemagasin inom område där
yt- eller grundvattentäkt kan förorenas.
Tillsynsärenden
8. Besluta i tillsynsärende om åtgärder för bekämpning av ohyra och andra
skadedjur (9 kap. 9 § miljöbalken)
9. Besluta i andra tillsynsärenden angående hälsoskyddet (miljöbalken och
föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken).
10. Besluta med eller utan vite på upp till 100 000 kronor i tillsynsärenden
angående avloppsanordningar dimensionerade för högst 25
personekvivalenter (7 § miljöbalken och 12-16 och 18-19 §§ förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
11. Ansöka om utdömande av vite.
12. Besluta i tillsynsärenden angående värmepumpar (17-19 §§ förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
13. Avsluta ärenden som utretts enligt 9 kap. miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
14. Besluta i tillsynsärenden angående
14.1 miljöfarlig verksamhet som i bilagan till förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd har beteckningen A eller B,
14.2 miljöfarlig verksamhet som i bilagan till förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd har beteckningen C
14.3 miljöfarlig verksamhet i övrigt
15. Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge miljörapport
(26 kap. 20 § miljöbalken).
16. Miljöbalken 26 kap. § 18, Besluta om rättelse på den felandes bekostnad
får meddelas utan föregående föreläggande eller förbud.
Yttranden mm
17. Avge yttrade till miljödomstol eller länsstyrelse i den s.k.
kompletteringsremissen vid prövning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet. (22 kap 4 § miljöbalken)
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Lagrum

Lag/område/åtgärd
18. Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende angående mindre
ändring av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (5 § andra stycket samt 21,
22 och 26 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Lokala föreskrifter för vattenskyddsområde
19. Besluta i ärende, enligt paragrafen som reglerar underhåll av väg och
järnväg, tillstånd till halkbekämpning och dammbindning,
20. Besluta i ärende, enligt paragrafen som reglerar energianläggningar,
beviljande av markvärmeanläggningar,
21. Besluta i ärenden, enligt paragrafen som reglerar jordbruk och
trädgårdsodling, tillstånd till hantering och lagring av bekämpningsmedel,
ensilage och växtnäringsämnen.

A. 5 Förorenade områden
Tillsynsärenden
1. Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom förorenade
områden som avses i 10 kap. miljöbalken (jfr 28 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd).
2. Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare eller den som
annars är ansvarig för efterbehandling att utreda föroreningar (10 kap. 8 §
första stycket miljöbalken).
Yttranden mm
3. Avge yttrande till länsstyrelsen om samråd avseende förklaring av område
som miljöriskområde (3 § förordningen om miljöriskområden).

A. 6 Täkter, jordbruksmark mm
Tillsyn
1. Besluta i tillsynsärende angående täkt som avses i 12 kap miljöbalken.
2. Besluta i tillsynsärende angående skötsel av jordbruksmark enligt 12 kap
10 §.
Yttranden
3. Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd till täkt.
4. Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens för djurhållning och
gödselhantering (9 § förordningen om miljöhänsyn i jordbruket).
5. Avge yttrande till länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen i ärende
angående anmälan för samråd för verksamhet/åtgärd som väsentligt kan
komma att ändra eller skada naturmiljön (12 kap. 6 § miljöbalken och 9 §
förordningen om täkter och anmälan för samråd).

A. 7 Kemiska produkter och biotekniska organismer
Tillstånds/dispensbeslut
1. Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel
(14 § SNFS 1997:2).
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Lagrum

Lag/område/åtgärd
Tillsynsärenden
2. Besluta i tillsynsärende om spridning av kemiska bekämpningsmedel (jfr 11
§ SNFS 1997:2).
3. Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor (jfr. SNFS 1990:5).
4. Besluta i tillsynsärende om anläggningar som innehåller HCFC, halogener
och HFC (jfr SFS 2016:1128).
5. Besluta i tillsynsärenden angående kemiska produkter och biotekniska
organismer i övrigt.
Yttranden
6. Avge yttranden till Kemikalieinspektionen i tillståndsärenden och övriga
ärenden där yttrande begärs avseende kemiska produkter eller biotekniska
organismer. (14 kap 12 och 16 §§ miljöbalken)

A. 8 Avfall och producentansvar
Tillstånds/dispensbeslut
1. Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa
avfall (15 kap miljöbalken och 34 § förordningen om farligt avfall).
2. Besluta i ärende om dispens från vad kommunfullmäktige föreskrivit i
fråga om att transportera bort avfall (8 § renhållningsförordningen).
3. Besluta om dispens eller undantag i övrigt från bestämmelserna i
renhållningsordningen. (8 § renhållningsförordningen)
4. Besluta att fastställa krav på mätningar vad avser provtagnings- och
mätmetoder samt provtagnings- och mätpunkternas placering (32 § och
bilaga 3 till förordningen om förbränning av farligt avfall).
5. Besluta att medge när tillförseln av farligt avfall får återupptas, efter det
att mätningar visat att gränsvärden för utsläpp har överskridits (41 §
förordningen om förbränning av farligt avfall).
6. Besluta att fastställa den längsta tillåtna tid i samband med tekniskt
oundvikliga driftstopp, driftstörningar eller felfunktioner som
koncentrationer som släpps ut till luften får överskrida de fastställda
gränsvärdena (42 § förordningen om förbränning av farligt avfall).
Tillsynsärenden
7. Besluta i tillsynsärende om kompostering, nedgrävning eller annat
återvinnande eller bortskaffande av hushållsavfall på fastighet (16 §
renhållningsförordningen).
8. Besluta i tillsynsärende angående
8.1 hushållsavfall i övrigt,
8.2 industriavfall,
8.3 producentansvar,
8.4 hantering av avfall i övrigt.
9. Begära uppgifter av den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till eller
omhändertar annat avfall än hushållsavfall (15 kap. 16 § miljöbalken och 36 §
renhållningsförordningen) och meddela föreläggande med vite om sådan
uppgiftsskyldighet.
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Lagrum

Lag/område/åtgärd
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 avfall (34 § förordningen om
farligt avfall).
11. Besluta i tillsynsärende om dumpning av avfall (15 kap. 31-33 §§
miljöbalken).
12. Förelägga den som är ansvarig för nedskräpning att iordningställa platsen
samt vidta erforderliga förebyggande åtgärder (15 kap. 30 § miljöbalken).
Yttranden
13. Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till yrkesmässig
transport av avfall (29 § renhållningsförordningen).
14. Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om särskilt tillstånd till transport
av eller mellanlagring, återvinning eller bortskaffande av farligt avfall (12, 22
och 28 §§ förordningen om farligt avfall).

A. 9 Avgifter för prövning och tillsyn
1. Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken (27 kap. 1 § miljöbalken).

A. 10 Sanktioner mm
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 (28 kap 1, 6 och 8 §§ miljöbalken;
jfr. 31 kap. 10 § miljöbalken).
2. Besluta om miljösanktionsavgifter (30 kap. 3 § miljöbalken och
förordningen om miljösanktionsavgifter) som inte överstiger 50 000 kr.
3. Förelägga bidragsskyldig till miljöskadeförsäkring eller saneringsförsäkring
att fullgöra sin skyldighet att bidra till försäkringarna (33 kap. 4 §
miljöbalken).

A. 11 Brådskande ärenden
Ordföranden, vice ordförande och andre vice ordförande (i nämnd ordning) får besluta i ärenden
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas (6 kap. 36 § kommunallagen).

B. KOMMUNAL RENHÅLLNINGSORDNING
1. Besluta om tillstånd, undantag eller dispens från renhållningsordningen.

F. SMITTSKYDDSLAGEN (SFS 1988:1472)
9§
33 §
34 §

1. Besluta om erforderliga smittskyddsåtgärder.
2. Meddela föreläggande och förbud (utan vite) som behövs i enskilda fall för
att hindra spridning av samhällsfarlig sjukdom.
3. Besluta om förstöring av gång- och sängkläder, husgeråd, möGSUr och
andra föremål av personlig natur samt låta avliva sällskapsdjur, om det är
nödvändigt för att hindra smittspridning av samhällsfarlig sjukdom.
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Lagrum

Lag/område/åtgärd

G. SEKRETESSLAGEN (1980:100)
15 kap 6 §

1. Pröva begäran om att lämna ut allmän handling.

H. FÖRVALTNINGSLAGEN (1986:223)
24 §

1. Avvisa för sent inkommet överklagande.

I. ORDNINGSLAGEN (1993:1617)
1. Yttrande till polismyndighet.

J. STRÅLSKYDDSLAG (1988:220)
J. 1 Strålskyddslag
31 §
32 §

1. Begära upplysning eller handlingar som behövs för tillsynen.
2. Meddela föreläggande eller förbud utan vite.

J. 2 Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen
3, 5 §§

1. Besluta om nedsättning eller eftergift av avgift.

K. ALKOHOLLAGEN (1994:1738)
2§

1. Avge yttrande till den nämnd inom kommunen som handhar
alkoholärenden.

L. LAGEN OM HOTELL- OCH
PENSIONATSRÖRELSE (1966:742)
1. Yttrande till polismyndighet i ärenden rörande tillstånd till hotell- och
pensionatsrörelse.

M. SOCIALTJÄNSTFÖRORDNINGEN (1981:750)
69 §

1. Yttrande till länsstyrelsen i ärenden rörande tillstånd att inrätta hem för
vård eller boende som drivs av en enskild eller sammanslutning.

N. ÄRENDEN AV BRÅDSKANDE ART
1.

Ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas. Sådana beslut skall föregås av en överläggning med
nämndens arbetsutskott. (6 kap, 36 § kommunallagen)
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O. KOMMUNAL LIVSMEDELSKONTROLL
O. Livsmedelslagen
O.1 Livsmedelslagen (2006:804), LL
O.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 (22 § LL)
O.1.2 Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till 50 000 kr för respektive
adressat i varje enskilt ärende (23 § LL, Viteslagen (1985:20) samt ansöka om utdömande av vitet.
O.1.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om högst 10 000 kr per
överträdelse eller om 30 000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds (23 §§ LL, 4 §
Viteslagen) samt ansöka om utdömande av vitet.
Vitesärenden som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för nämnden
O.1.4 Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning.
O.1.5 Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra
varan på ägarens bekostnad, om varans värde kan antas understiga 50 000 kronor (24 § första och
andra styckena LL, 34 § LF)
O.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 24 § tredje stycket LL, 34 § LF
O.1.7 Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av livsmedelskontrollen eller
verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger (27 § LL)
O.1.8 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas (33 § LL ).
O.1.9 Besluta om rättelse på egen 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
(26 § LL).

Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner
O.10 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att korrigerande information
ska förmedlas till konsumenterna (F 2017/625 Art 138 2 c).
O.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 (F 2017/625 Art 138 2 d).
O.12 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens (F 2017/625 Art 138 2 e).
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O.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 (F 2017/625 Art
138 2 g).
O.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 (F 2017/625 Art 138
2 h).
O.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 (F 2017/625 Art 138 2 i).
O.16 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde (30 c LL och 39 a – 39 i LF).
O.2 Livsmedelsförordningen (2006:813), LF
O.2.1 Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet att genomgå
läkarundersökning om det behövs av livsmedelshygieniska skäl (8 § LF)
O.3 Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter (FAOKL)
O.3.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag samt om årlig
kontrollavgift (3-6 §§ FAOKL, Kommunens taxa).
O.3.2 Besluta om avgift för registrering (13-14 §§ FAOKL)
O.3.3 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften (11 § FAOKL, Kommunens taxa).
O.3.4 Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål som föranleds av
bristande efterlevnad av regelverket (Art. 79 2 c och art. 83 p 1 2017/625 12-13 § FAOKL).
O.3.5 Besluta om avgift för importkontroll (Förordning 2006:812 11-12 §§ eller motsvarande
bestämmelser som gäller efter den 14 december 2019)
O.4 Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB)
O.4.1 Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs för efterlevnaden av
lagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de EU och EG -bestämmelser som
kompletteras av lagen samt de beslut som meddelats med stöd EU och EG bestämmelserna (23 §
LFAB 12 § FFAB).
O.4.2 Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till 50 000 kr för respektive
adressat i varje enskilt ärende (24 § LFAB, Viteslagen) samt ansöka om utdömande av vitet.
O.4.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om högst 10 000 kr per
överträdelse eller med 30 000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds (24 § LFAB
Viteslagen) samt ansöka om utdömande av vitet.
O.4.5 Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra
varan på ägarens bekostnad, om varans värde kan antas understiga 10 000 kronor (25 § LFAB).
O.4.6 Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av kontrollen eller
verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger (27 § LFAB).
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O 4.7 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 (30 a § LFAB).
O.4.8 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas (33 § LFAB).
O.5 Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter (FAOKF)
O.5.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare och företagare som befattar
sig med animaliska biprodukter samt beslut om årlig kontrollavgift (3-6 §§ FAOKF, Kommunens
taxa).
O.5.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften (11 § FAOKF, Kommunens taxa).
O.5.3 Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål som föranleds av
bristande efterlevnad av regelverket (1 Art 79 2 c och art 83 p 1 2017/625 12-13 § FAOKL).
O.6 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10)
O.6.1 Besluta om fastställande av program för faroanalys enligt 2 c § samt undersökningsprogram
och dess parametrar, provtagningspunkter och frekvensen av normal respektive utvidgad
undersökning (12 § SLVFS 2001:30, omtryck LIVFS 2017:2).

13

P. Lag om tobak och liknande produkter (SFS
2018:2088)
Tillstånd och anmälan
1.

Beslut att förlänga handläggningstiden med högst fyra månader, när det är nödvändigt på
grund av utredningen (4:1 förordning om tobak och liknande produkter)

2.

Beslut om tillstånd till försäljning av tobaksvaror (5:3)

3.

Beslut att avslå ansökan om försäljningstillstånd (5:3)

4.

Beslut i anledning av anmälan om förändrad verksamhet när tillståndshavare avlidit eller
fått förvaltare med uppdrag som omfattar rörelsen (5:8 och 8:2)

5.

Beslut om tillstånd till försäljning efter ansökan från konkursbo (5:9)

6.

Beslut om begäran av upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för
myndighetens tillsyn (7:17)

Förelägganden och förbud
7.

Beslut om förelägganden och förbud utom avseende förbud mot fortsatt verksamhet
(7:9,12)

8.

Beslut att förena föreläggande eller förbud med vite upp till 10 000 kr. (7:9, 7:15)

9.

Beslut att återkalla försäljningstillstånd när tillståndet inte längre utnyttjas (7:10)

10. Beslut om föreläggande avseende skyltning av rökfria miljöer (6:2, 7:9,12)

Avgifter
11. Beslut om avgift för prövning av ansökan om försäljningstillstånd (8:1 och kommunens
taxa)
12. Beslut om avgift för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig eller anmälningspliktig
försäljning (8:2 och kommunens taxa)
13. Beslut om nedsättning av taxa (kommunens taxa)

Q. Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel
1. Begära att få de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen (§ 21)
2. Besluta om avgift enligt fastställd taxa (§ 23)
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R. ÖVRIGA FRÅGOR
R. 1 Upphandling
Upphandling av varor och tjänster inom miljö- och byggmyndighetens budgetram upp till 300 000
kr/tillfälle.
Övriga frågor enligt nedanstående uppräkning betraktas som ren verkställighet och handhas av
miljö- och byggmyndighetschefen.

Kommentarer
Begränsningar/villkor
A. Organisation mm
Inrättande av visstidstjänster t ex
projektanställningar
Befattningsbeskrivning
Arbetsrutiner
Mottagnings-/telefontider

B. Anskaffa och Avveckla Personal
Lönesättning
Annonsera
Pröva tjänstbarhet/behörighet
Anställningsbevis
Utfärda betyg och intyg
Ändrad sysselsättningsgrad
Förkortad uppsägningstid
Entledigande på begäran av personal
Inleda rehabiliteringsutredning

C. Utveckla personal
Tjänsteresor
Utbildning, studiebesök, konferenser
Representation och uppvaktningar (vardagliga)
Trivselfrämjande åtgärder för personalen

D. Tillämpning av lagar, avtal, lokala
riktlinjer eller personalpolitiska
program
Semester
Korttidsledighet
Ledighet, enligt lag och avtal (vård av barn,
militärtjänst, facklig förtroendeman, studier,
offentliga uppdrag mm)
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Tvångsförläggning kräver beslut,
som kan delegeras
Tidsbegränsning

MBL-förhandling och samverkan
Reseersättning, traktamenten (vid vanliga
tjänsteresor)
Arbetstider, lunch mm
Resursutnyttjande inom anslag
Debitera, ta ut avgift enligt avgiftsbestämmelser
Fullfölja krav till tingsrätt och
kronofogdemyndighet

S. ATTESTRÄTT
S1 Attesträtt
1. Gunilla D Skog och Rolf Carlsson har generell beslutsattesträtt inom miljö- och
byggnadsnämndens verksamhetsområden.
2. Gunilla D Skog och Rolf Carlsson utser beslutsattestanter och ersättare fortlöpande
inom miljö-och byggnadsnämndens verksamhetsområden via delegering.
3. Gunilla D Skog och Rolf Carlsson ska alltid retroaktivt meddela miljö- och
byggnadsnämnden om ovan delegeringar.
4. Ansvarig ekonom har rätt att beslutsattestera rättningar/bokföringsorders för hela
miljö- och byggnadsnämnden.
5. För ansvar 400 utses Rolf Carlsson t till beslutsattestant och Gunilla D Skog som
ersättare.
6. För ansvar 401 utses Seth Dahlqvist till beslutsattestant och Gunilla D Skog och Rolf
Carlsson till ersättare.
När inget annat än ansvar och verksamhet anges i kodsträngen innebär det att full
attesträtt gäller på övriga koddelar. När en specificerad kodsträng anges gäller
attesträtten endast denna.
Gunilla D Skog och Rolf Carlsson har generell beslutsattesträtt inom Miljö- och
byggnadsnämnden verksamhetsområden, samt att Gunilla D Skog och Rolf Carlsson
utser beslutsattestanter och ersättare fortlöpande inom Miljö- och byggnadsnämnden
verksamhetsområden via delegering. Gunilla D Skog och Rolf Carlsson ska alltid
retroaktivt meddela Miljö- och byggnadsnämnden om ovan delegeringar samt att
denna delegeranderätt ska tillföras delegeringsordningen.

T. Arkivlagen (1990:782)
T1 Arkivansvarig
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Enligt 4 § arkivlagen (1990:782) är varje kommunal myndighet (nämnd) ansvarig för
vården av sitt arkiv. Arkivlagen 6 § förklarar vad som avses med arkivvård. Det
innebär att nämnden ska:
1. Organisera sitt arkiv
2. upprätta en arkivbeskrivning och systematisk arkivförteckning
3. skydda arkivet mot fukt, brand, skadedjur m.m. och otillbörlig åtkomst
4. avgränsa arkivet
5. verkställa föreskriven gallring
För att kommunens nämnder ska kunna verkställa vården av sina arkiv framgår det i
Höörs kommuns arkivreglemente (KSF 2016/417) att varje nämnd ska:
”… fastställa organisation och ansvarsfördelning för att förvalta den information
som hanteras i myndighetens verksamhet. I detta ingår att utse en arkivansvarig,
som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen.”
Miljö- och byggmyndighetschef är arkivansvarig för Miljö- och byggnadsnämnden.
Arkivansvarig ska utse en eller flera personer som arkivombud.
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