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Sammanfattning 
Dokumentet innehåller en översyn av MSB beträffande personal, organisation, styrning, 
planering, ekonomi, administration, mm. Arbetet har genomförts parallellt med uppdraget som 
förvaltningschef under perioden august 2016 till januari 2017 utifrån kommundirektörens uppdrag 
kring ett antal specificerade problemområden för förvaltningen. Vidare har egna iakttagelser 
bidragit till att bredda underlaget. 
 
Innehållet består av en genomgång av styrsystemen och beskrivningar av de olika 
översynsområdena ovan. Den avslutas med utredarens egna bedömningar och förslag som 
accentuerats under varje rubrik.. 
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Uppdrag 
Undertecknad upphandlades sommaren 2016 för att, med början i augusti,  leda miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningens arbete under en vakansperiod och genomföra en översyn av 
förvaltningens funktionssätt. Den bakgrund som presenterades är att Salems kommun har haft 
problem med sin miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning och upplevelsen är att de politiska 
beställningarna inte blivit genomförda i tid eller att projektkostnader har tillåtits att skena iväg i 
förhållande till tidigare beräkningar och uppgjorda budgetbelopp.  
 
Från fastighetsenhetens område har flera exempel hämtats: 
 
● Ombyggnad av Säbyskolans kök. Projektet initierades 2006 med ett markeringsbelopp 
om 5,3 mkr. Två projekteringsbelopp angavs 2014, 12 mkr och 13,8 mkr. Tekniska utskottet 
beslutade om finprojektering enligt det första av dessa två ambitionsnivåer, men resultatet av 
finprojekteringen februari 2016 visade på projektkostnader om 22 mkr.  
● Bostadspaviljonger för nyanlända. Kommunen har ett åtagande att ta emot 56 personer 
med uppehållstillstånd 2016 och 63 personer 2017. Kommunstyrelsen har beslutat om platser för 
uppställning av paviljonger och bygg och miljönämnden har beslutat om tidsbegränsat bygglov 
för uppförande. Dessa beslut överklagades och processen kring besluten uppfattades som 
osäker. Det fanns en oro för att det inte skulle hända tillräckligt inom området, att det inte 
kommer fram några paviljonger till 2017 och att inköpen av bostadsrätter för att täcka behoven 
ska visa sig vara otillräckliga. 
● Ekonomichefen har ett sammanhållande uppdrag för en ny skola och nya förskolelokaler 
men det uttrycktes oro för MSB:s engagemang i frågan. 
● Lokalförsörjningsprocessen uppfattades som undermålig. Hela processen  från 
befolkningsprognoser, med kommundirektören som sammanhållande i lokalförsörjningsgruppen, 
kräver ett stort engagemang och framförhållning från MSB, vilket man inte med säkerhet har 
kunnat notera. 
 
Beträffande förvaltningen i stort finns brister i den samordnande projektstyrningen. Man behöver 
också organisation, funktion och kompetenser,  bl.a. chefs- och ledarskapskompetenser. I mål- 
och budgetarbetet behöver förvaltningen vara följsam mot fattade beslut och bidra med relevanta 
underlag. Beslutsunderlagen behöver ses över för att svara mot de behov som finns. 
Förvaltningschefen behöver vara aktiv i föredragningen av ärenden inför beslutsfattare. 
Förvaltningens projekt behöver ses över så att tidplaner och kvalitet i projekten kan säkras. 
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Metod 
Översynsuppdraget har genomförts parallellt med uppdraget som ledare och chef för 
förvaltningen. Det innebär att många av de frågor som identifierades under uppdraget och som 
kompletterats av andra likartade frågor har hanterats kontinuerligt.  
 
En genomgång av kommunens styrsystem har gjorts och behov av kompletteringar eller 
korrigeringar har genomförts. 
 
Den interna analysen har visat på behov av vissa ändrade rutiner som påbörjats eller 
genomförts. 
 
Översynen avslutas med en skriftlig rapport som kan användas som underlag för fördjupning och 
förslag till förändring. 
 

Organisering av samhällsbyggnad och miljö i Salems 
kommun 
Kommunen har valt att inrätta en miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning under 
kommunstyrelsen och bygg och miljönämnden. Nämndernas ansvar och delegering av beslut 
beskrivs nedan under kapitlet “Styrning av MSB i Salems kommun”. 
 
Förvaltningen består av fem enheter, varav en är uppdelad i två helt skilda ekonomiska ansvar. 
Enheterna är 
 
- stab 
- gata/VA (två ekonomiska ansvar) 
- fastighet 
- plan och exploatering 
- bygg och miljö 
 
 
Organisationen åskådliggörs i figur.  
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Resurserna består av personal som i nuläget i stor utsträckning är mycket konkurrensutsatt. 
Figuren nedan visar de medarbetare som finns i de olika enheterna. 
 
Staben består av nämndsekreterare 1,0, registrator/receptionist 1,0, förvaltningscontroller 0,5 
(med anställning på KS förvaltning). Extra resurser i form av mediacontrolling under första 
kvartalet köps in på timbasis. I stabens ekonomi räknas även förvaltningschefen in. 
 
Gata/VA-enheten består av chef, två gatu/trafikingenjörer och en VA-ingenjör. Under våren 
arbetar en ingenjör som också utför sitt examensarbete. Dessutom en gata/VA-ingenjör på 
timmar och två projektledare, en för genomförande av Heliodal/Rönninge C och en med fokus på 
beläggningsarbeten, mm. I mars 2017 kommer chefstjänsten, VA-ingenjörstjänsten och en 
gatu/trafikingenjör att bli vakanta och rekrytering pågår. Dessutom kommer den extraanställda 
examensarbetaren att sluta. 
 
Gatudriften leds av en heltids driftchef. Bemanningen består av sju parkarbetare, tre 
gatuarbetare och en tekniker. VA-driften leds av enhetschefen. Där arbetar också tre 
VA-tekniker.  
 
Fastighetsenheten leds av fastighetschefen. På kontoret arbetar en projektledare, två tekniska 
förvaltare och en hyresförvaltare. Fastighetsdriften består av en heltids driftchef, en 
administratör, en koordinator för felanmälan, tre fastighetstekniker och två servicemän.  
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På plan- och exploateringsenheten arbetar PEX-chefen, kommunarkitekten 80%, två juniora 
planarkitekter, en junior exploateringsingenjör, tre kartingenjörer (+ extra stöd ca 25% i veckan i 
början av året). Dessutom en praktikant som har en utländsk arkitektutbildning. 
 
Bygg- och miljöenheten består av enhetschef, tre miljö och hälsoskyddsinspektörer varav en är 
långtidssjukskriven, den ena också är kommunekolog, två bygglovhandläggare, en även med 
uppdrag som bygglovskoordinator och nämndsekreterare. Vidare köps ytterligare 
bygglovshandläggning på timmar. Enheten har också en praktikant under våren 2017. 

Nuvarande situation 

Styrning av MSB i Salems kommun 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och väljs vid allmänna val, normalt 
vart fjärde år. Kommunfullmäktige tillsätter nämnder för att styra den kommunala verksamheten. 
Kommunstyrelsen är obligatorisk och har enligt kommunallagen ett antal särskilda uppgifter. 
Kommunfullmäktige kan också uppdra åt kommunstyrelsen (och övriga nämnder) att genomföra 
viss verksamhet.  
 

Reglementen 
Uppgiftsfördelningen till styrelse och nämnder regleras i reglementen.  

Kommunstyrelsens ansvar 
Kommunstyrelsens reglemente beslutades av KF 120323 och utdrag ur reglementet redovisas 
nedan i bilaga 1. Här framgår kommunstyrelsens övergripande uppgifter, bl.a. 
ledningsfunktionen, styrfunktionen och de egna uppgifterna.  
 
Ansvaret är tydligt beträffande de tekniska verksamheterna, gator, parker och VA ligger under 
kommunstyrelsens ansvar, liksom förvaltning av kommunens fastigheter inkl större om- och 
tillbyggnader. Här ingår också att köpa, sälja och hyra ut fastigheter. 
 
Kommunstyrelsen har också ansvar för översiktsplanering, energiplanering, trafikpolitik och 
beslut om planbesked enligt 5 kap. 2§ Plan och Bygglagen (PBL). Det sista handlar om att 
kommunen visar sin avsikt i frågan om att arbetet med en ny detaljplan får påbörjas. 
Kommunstyrelsens är kommunens personalorgan medan varje nämnd är anställningsmyndighet 
för sin personal. 

Bygg och miljönämndens ansvar 
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Bygg och miljönämndens reglemente från 150611 visar det ansvar som kommunfullmäktige givit 
till nämnden. Utdrag ur reglementet redovisas nedan i bilaga 2. 
 
Bygg och miljönämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt kap. 8 -12 PBL. Dessa 
innefattar vård och underhåll av byggnadsverk (kap. 8), bygglov, rivningslov och marklov (kap. 9, 
10), tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder (kap 11), byggnadsnämnden (kap 12). Här ingår 
bl.a. att ta initiativ i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning. 
 
Bygg och miljönämnden har också ansvaret att fullgöra kommunens skyldigheter utifrån 
miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen och lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel. 
 
Bygg och miljönämnden ska besluta 
- om utformning av detaljplaner, gatukostnadsutredningar och 
områdesbestämmelser  efter direktiv från kommunstyrelsen. Om fråga har uppkommit om 
avvikelse från kommunstyrelsens direktiv ska ärendet återföras till kommunstyrelsen, 
- om att upprätta och anta detaljplaner  och områdesbestämmelser som inte hanteras 
med utökat förfarande enligt PBL 5 kap 7§ eller samordnat förfarande enl PBL 5 kap 7a§ och 
som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. Denna bestämmelse betyder att bygg och 
miljönämnden får anta detaljplaner enligt normalförfarandet.  Även förlänga eller förnya 
detaljplans genomförandetid. Det gäller dock inte särskilt viktiga planer. 
- handha kommunens kart- mät och GIS-verksamhet, 
- handha namnsättningsärenden, 
- hantera adressättning och ansvara för lägenhetsregistret 
- påkalla fastighetsreglering, fastighetsbestämning och förrättning enligt anläggningslagen 
och ledningsrättslagen 
- utöva tillsyn och utforma skyddsrumsbesked, 
- pröva frågor om bortforsling av hushållsavfall 
- bedriva tillsyn och kontroll enligt lagen om receptfria läkemedel 
- besluta i strandskyddsärenden. 
 

Delegering av beslutanderätt 
 
Styrelsen och nämnderna fördelar beslutanderätten till utskott och tjänstemän genom en 
delegationsordning. Syftet är kortare beslutsvägar och snabbare handläggning. Besluten 
återrapporteras till styrelsen eller nämnden vid påföljande sammanträde. Styrelsen/nämnden kan 
inte ändra det beslut som tjänsteman har fattat men återrapporteringen är viktig eftersom det ger 
de politiskt valda beslutsfattarna kunskap om vilka beslut som tagits å deras vägnar och 
överklagningstiden för laglighetsprövning av ett beslut börjar gälla från det datum som ärendet 
återrapporterats. 
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Kommunstyrelsens delegationsordning avseende fastigheter, teknik, plan och bygg. 
Kommunstyrelsens delegationsordning antogs 100524 och har reviderats 110523 och 150518. 
Den ger ingen tydlig fördelning mellan personal- och arbetsutskottets uppgifter och tekniska 
utskottets uppgifter.  
 
Delegationsordningen är sammanfattad för de delar som avser  miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i bilaga 3. Här finns en uppgiftsfördelning för fastighet, gata/trafik 
och VA där olika typer av uppgifter delegerats till tjänstemän, framför allt till cheferna. 
 
Exempelvis är entreprenadupphandlingar över 50 pbb (prisbasbelopp á 44 800 kr) delegerade till 
KSTU, upp till 50 pbb är delegerade till förvaltningschef och upp till 15 pbb till fastighetschef, 
gatuchef och VA-chef. För övriga upphandlingar av varor och tjänster är motsvarande belopp 
över 15 pbb delegerade till KSTU och upp till 15 pbb till förvaltningschef, fastighetschef, gatuchef 
och VA-chef. Driftcheferna får göra upphandlingar upp till 3 pbb. Förvaltningschefen har rätt att 
teckna ramavtal för MSB. Förvaltningschefen har också rätt till markförvärv och markförsäljning 
upp till 15 pbb, medan KSTU beslutar om försäljning av kommunala fastigheter, enligt 
fullmäktiges beslut. 
 
Utarrendering av kommunens mark liksom uthyrning av lokaler i högst tre år fattar 
fastighetschefen beslut om enligt delegation från kommunstyrelsen, liksom tillfällig upplåtelse av 
lokaler i högst 1 år. Beslut om uthyrning av bostäder utan tidsbegränsning ingår också i 
fastighetschefens delegation, liksom att fastställa hyresnivån i uthyrda lokaler och bostäder. 
Fastighetschefen kan också sälja skogsprodukter, jord och grus för ett värde upp till 15 pbb. 
Gatuchefen har rätt till tillfällig upplåtelse av allmän plats i högst ett år och fastställer avgifter vid 
sådan upplåtelse. Denne avger också yttranden till polismyndigheten om att få ianspråkta allmän 
plats. VA-chefen beslutar om tillämpning av VA-taxan. 
 
Kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om planbesked och har givit förvaltningschefen och 
plan- och exploateringschefen rätt att, var för sig, initiera och påbörja detaljplaneprocess som 
inte hanteras med utökat förfarande enligt PBL 5 kap 7a§ som inte är av stor vikt eller principiell 
betydelse, inom detaljplanelagt område när genomförandetiden för gällande detaljplan har gått 
ut, samt för tilläggsbestämmelser enligt 4 kap 18 § även initiera och påbörja planprocessen 
under pågående genomförandetid.  
 
Förvaltningschefen och plan- och exploateringschefen har också rätt att besluta om positivt 
planbesked för mindre projekt som till sin karaktär ligger inom ramen för delegationen att påbörja 
detaljplaneprocess med enkelt förfarande och som ligger inom eller i direkt anslutning till 
detaljplanerad markanvändning av samma karaktär och vidare negativt planbesked som 
motiveras av pågående genomförandetid för gällande detaljplan. 
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Förvaltningschefen inrättar och drar in chefstjänster inom förvaltningen och lönesätter dessa 
medan enhetscheferna inrättar, drar in och lönesätter övriga tjänster inom förvaltningen. 
 

Bygg och miljönämndens delegationsordning 
I bilaga 4 återges hela bygg- och miljönämndens delegationsordning. 
Bygg- och miljöchefen (EC) är chef för bygg- och miljöenheten och har fått rätt att anställa och 
lönesätta personal efter samråd med förvaltningschef. Någon motsvarande delegation har inte getts 
till chefen för plan- och exploateringsenheten. Förvaltningschefen beslutar om disciplinär åtgärd och 
uppsägning av personal. 
 
I denna delegationsordning delegeras beslut om samråd och remiss för detaljplaner som inte 
hanteras med utökat förfarande enligt PBL 5 kap 7§ eller samordnat förfarande enl PBL 5 kap 7a§ 
och som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse till plan- och exploateringschefen (PEXCH). 
 
Flertalet bygglovs- och tillsynsbeslut är delegerade till bygg- och miljöchef och bygglovhandläggare. 
Tolkning av plan- och bygglovstaxorna är delegerade till EC och PEXCH. Beslut enligt 
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen tas av exploateringsingenjör och 
PEXCH. Miljöbalksbeslut är delegerade till miljöhandläggare och EC. Det gäller även övriga 
speciallagstiftningar inom livsmedels- och miljöområdet. 
 

Anslagsbindning till verksamheten 
Budget för kommunstyrelsens och bygg- och miljönämndens verksamhet som avser 
fastigheter, teknik, miljö, plan och bygg binds inte på nämnd utan på förvaltning, MSB. Det är 
KSTU som godkänner MSB-förvaltningens bokslut enligt KS delegationsordning. I detta ingår 
gata/VA, fastighet och plan/exploatering. Bygg och miljönämnden godkänner bygg- och 
miljöenhetens bokslut. 
 
Budget för fastighetsinvesteringar fördelas till MSB efter ramberedning och KF-beslut. Det 
gäller också anslag för lokalanpassningar, arbetsmiljöåtgärder, mm. 

SKL:s rekommendationer kring styrning av miljö- och hälsoskydd 
2015 gav Sveriges Kommuner och Landsting ut en skrift om jäv och beroende. Skriften slår fast att 
jäv uppstår om drifts- och verksamhetsansvar hanteras i samma nämnd som har myndighetsansvar 
enligt miljöbalken. En generell princip är att en nämnd inte får bestämma om rättigheter och 
skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden också företräder kommunen som part, utifrån 
lagstiftningen i kommunallagen 3 kap 5 § andra stycket. Andelen förvaltningar i Sverige där miljö 
ingår tillsammans med t.ex. fastighetsärenden och teknik har minskat från 19 till 7 procent mellan 
åren 2011 och 2015. 
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Tillsynsjävet innebär att en och samma person inte kan arbeta med tillsyn inom miljöområdet och 
med frågor som hänger samman med driften av en anläggning eller en verksamhet som ingår i 
tillsynsuppdraget. En förvaltningschef kan inte hantera tillsynsärenden och samtidigt ha ett 
övergripande ansvar för de kommunaltekniska verksamheterna. Ett sätt att lösa frågan enligt SKL:s 
skrift är att det finns en tydlig delegation av arbetsledning och lönesättning från 
samhällsbyggnadschef till respektive enhet, som i sin tur utgår från en särskild nämnd med 
arbetsgivaransvar, t.ex. kommunstyrelsen. 

Hantering av jävsproblematik i Salems kommun 
I Salems kommun hanteras myndighetsuppgifterna för miljö och hälsoskydd i en särskild 
myndighetsnämnd, bygg- och miljönämnden, men verksamheten sorterar under MSB. Frågan om 
arbetsledning och lönesättning är delegerad till bygg- och miljöchefen. Den fråga som inte är 
tydliggjord är lönesättning av bygg- och miljöchefen som utförs av miljö- och 
samhällsbyggnadschefen. 
 
Det finns en tradition att förvaltningschefen inte ska delta på miljö- och byggnämndens 
sammanträden för att undvika dennes inblandning i myndighetsbesluten. 
 

Administrativa rutiner på MSB 
De olika enheterna inom MSB har haft olika rutiner för diarieföring och arkivering. På bygg- och 
miljösidan har det funnits en gammal myndighetskultur som inneburit att man med självklarhet har 
registrerat, diariefört och arkiverat handlingar i de enskilda ärendena. Inom fastighetsenheten har 
man inte på motsvarande sätt en sådan rutin utan det har mera varit upp till den enskilda 
handläggaren hur handlingar ska förvaras. De övriga enheterna  har haft en situation som legat mitt 
emellan dessa båda synsätt.  
 

Årsplanering och projektstyrning 
I kommunen pågår ett arbete med att tydliggöra årshjulet i planeringen för att underlätta 
framförhållning kring förvaltningens samtliga delar. Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram 
en ny mall för årsplanering utifrån befolkningsprocessen, se figur. 
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Förslaget visar på behovet att påbörja planeringen vid rätt tidpunkt så att en befolkningsprognos 
finns framme vid rätt tidpunkt på så sätt att verksamheterna hinner planera utökning av 
verksamhet och sammanhängande lokalbehov. Detta kan i sin tur ge en mer väl förankrad 
lokalförsörjningsprocess som i vissa fall behöver ha en planeringshorisont om ca 6 år för att 
möjliggöra planläggning (med överklaganden), projektering och byggnation i rätt tid. Processen 
ska naturligtvis också vara väl förankrad med kommunens budgetprocess. 
 
Några av förvaltningens enheter har varit involverade i framtagandet av en projektmodell som 
ännu inte har införts.  
 

Målstyrning, ledarskap och uppdragsgivning 
Salem tillämpar en form av målstyrning där nämnderna får en årlig budget och ett antal mål som ska 
uppnås. Målen är kompletterade med indikatorer som ska tydliggöra dessa och underlätta 
uppföljning. Målen följs upp i delårsbokslut och bokslut.  
 
Målen kompletteras med uppdrag som ges av styrelsen och nämnden och dessa uppdrag ligger 
inom ramen för det mandat som respektive styrelse/nämnd har mandat att ta beslut om. Till detta 
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kommer vissa uppdrag som ges av enskilda beslutsfattare utan formella beslut och ibland med svag 
koppling till 
given budget. 
 
Kommunstyrelsen utövar ledarskap i planärenden genom en informellt inrättad plangrupp som leds 
av kommunstyrelsens ordförande. Övriga deltagare är kommunala tjänstemän. Här sker en 
kontinuerlig och ganska noggrann genomgång av de olika planerna och förvaltningen får styrning i 
hur planerna ska utformas. Här bör noteras att det saknas politiskt deltagande från bygg- och 
miljönämnden som ansvarar för framtagandet av planerna. 

Utredarens överväganden och förslag 

Organisation 
Förvaltningens interna organisation är tämligen oproblematisk. Indelningen i fyra enheter är relevant, 
givet att Salems kommun är en av de mindre kommunerna i länet. I större kommuner är bygglov och 
miljö åtskilda, liksom, i vissa kommuner, plan, exploatering, kart och mät och GIS (geografiska 
informationssystem). I nuläget finns det ingen anledning att ändra detta. 
 
Fastighet utgör en naturlig egen enhet. 
 
Det verkar också vara relevant att samla gata och VA-verksamheten i en enhet. Här finns stora 
synergier att hämta och ett gott samarbete har utvecklats över åren. Däremot är ledningsresursen 
snålt tilltagen. VA-driften bör ledas av en separat driftchef i motsats till nuläget där enhetschefen för 
gata/VA tillika är driftchef för VA. Det finns ekonomiskt utrymme inom ramen för VA-budgeten för 
denna förändring. 
 
Förslag: Inrätta en separat driftchefstjänst för VA. 

Tydlighet i fördelning av ansvar 

Ansvaret för detaljplaner 
Tydligheten i fördelning av ansvar i Salems kommun kan förbättras. Valet av fördelning av ansvar 
mellan kommunstyrelsen och bygg-och miljönämnden är i sig inte problemet utan snarare hur 
uppgiftsfördelningen har genomförts. Tekniska försörjningsfrågor och fastigheter är 
kommunstyrelsens ansvar. Kring bygglov och miljö finns en tydlighet eftersom ansvaret lagts på 
bygg och miljönämnden, men ansvaret för planfrågorna behöver förtydligas. Reglementena ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att ge planbesked enligt 5 kap. 2§ Plan och Bygglagen (PBL), dvs. ange 
var planer ska tas fram, medan bygg- och miljönämnden har fått i uppdrag att utforma detaljplaner 
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efter kommunstyrelsens direktiv och upprätta och anta detaljplaner enligt normalförfarandet.  Det 
gäller dock inte “särskilt viktiga planer”. Bygg och miljönämnden ska samråda med tekniska utskottet 
kring tekniska försörjningsfrågor. Eftersom bygg- och miljönämnden ska anta planer som inte 
hanteras med utökat eller samordnat förfarande kan flertalet av kommunens planer beslutas i bygg- 
och miljönämnden. En komplikation kan då vara begreppet “särskilt viktiga planer” som är 
undantagna. Det saknas en tydlig definition av detta begrepp. 
 
Dessutom har bygg- och miljönämnden ingen representation i kommunens plangrupp som träffas 
månatligen under ledning av kommunstyrelsens ordförande för att leda arbetet med framtagande av 
planer. Om man ska ha en sådan grupp bör den kompletteras med bygg- och miljönämndens 
ordförande. 
 
Kommunstyrelsen har delegerat rätt att initiera och påbörja detaljplaneprocess som inte 
hanteras med utökat förfarande (PBL 5 kap 7a§) och som inte är av stor vikt eller har principiell 
betydelse till förvaltningschefen MSB och plan- och exploateringschefen, var för sig, och för samma 
ärenden, rätt att besluta om planbesked.  Bygg- och miljönämnden har delegerat beslut om 
samråd och remiss för detaljplaner som inte hanteras med utökat förfarande enligt PBL 5 kap 7§ 
och som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse till PEX-chefen. Det bör noteras att det inte 
föreligger någon informationsplikt mot vare sig kommunstyrelsen eller bygg- och miljönämnden inför 
sådana beslut. 
 
Med tanke på att 2015 års förändring av PBL har gjort “utökat förfarande” till undantag innebär detta 
att miljö- och byggnämnden kan anta de flesta planer och att kommunstyrelsen och bygg- och 
miljönämnden har delegerat ansvaret för att påbörja detaljplaneprocessen, att ge planbesked och att 
besluta om samråd och remisser till tjänstemän för de flesta av kommunens planer. Därför ses det 
som extra viktigt att begreppet “stor vikt eller har principiell betydelse” förtydligas eftersom 
nuvarande uppgiftsfördelning ger väldigt stort beslutsmandat till tjänstemän. Även begreppet “mindre 
projekt” beträffande planbesked behöver tydliggöras. 

Fördelning av ansvar mellan KSAU och KSTU 
Kommunstyrelsen har inte heller en tillräckligt tydlig intern uppgiftsfördelning. Det framgår inte av 
delegationsordningen vilka huvuduppgifter som hanteras i tekniska utskottet respektive 
arbetsutskottet. Svårigheterna uppstår framför allt kring plan och exploateringsenheten. Planuppdrag
liksom beredning av planer inför antagande i kommunfullmäktige bereds i arbetsutskottet men 
skälen till att detta sker i AU framgår inte av styrdokumenten. Tydligare styrdokument behöver tas 
fram. I vissa kommuner har ett samhällsbyggnadsutskott under kommunstyrelsen inrättats som 
ansvarar för tekniska försörjningsfrågor och planverksamheten, inklusive översiktsplanering. Då kan 
man samla alla frågor som inte är direkt myndighetsutövning, som även fortsättningsvis bör hanteras 
av myndighetsnämnden,  och kommunstyrelsens roll som ledare för kommunens fysiska utveckling 
tydliggörs. 
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Ekonomiskt ansvar 
Ännu mera problematiska blir frågorna kring ekonomi. Anslagsbindningen sker inte till nämnd som i 
andra kommuner, utan till förvaltning. Det leder till otydligheter kring det politiska ansvaret för 
verksamheten. Enligt KS delegationsordning har tekniska utskottet fått ansvaret att fastställa MSB:s 
bokslut. I denna redovisning ingår också plan- och exploateringsenheten trots att arbetet med att ta 
fram planer tydligt getts till bygg- och miljönämnden enligt reglementet. Här saknas det motiv till 
varför man valt att inte lägga det ekonomiska ansvaret för verksamheten på ansvarig nämnd enligt 
reglementet, dvs. bygg och miljönämnden.  

Ansvar för personal 
Det har rått en viss osäkerhet kring .personalansvaret för MSB:s personal. Man får emellertid tolka 
nämndernas personalansvar så att varje nämnd är anställningsmyndighet för sin personal. Eftersom 
ansvar för bygg, miljö, plan, exploatering och GIS-frågor ligger på bygg- och miljönämnden är det 
således nämnden som är anställningsmyndighet för denna personal medan kommunstyrelsen är 
anställningsmyndighet för personalen inom fastighet, gata/VA och stab. Detta behöver tydliggöras, 
bl.a. genom att viss personaldelegation ges till PEX-chefen. 
 
Om ett samhällsbyggnadsutskott inrättas blir det tydligt att personalansvaret för PEX övergår till 
kommunstyrelsen. 

Hantering av jävsproblematik 
Förvaltningschefen för MSB har idag en otydlig roll såtillvida att denne är chef och ledare för hela 
förvaltningen men med tanke på den risk som finns för jäv förväntas man inte delta i bygg- och 
miljönämndens sammanträden och kan därmed knappast ta ansvar för det arbete som förvaltningen 
bedriver inom plan-, bygg- och miljöområdena. Problemet med jäv är i stora delar löst i och med att 
en särskild myndighetsnämnd har inrättats men nämndens uppdrag behöver tydliggöras i enlighet 
med nedanstående förslag.  
 
Myndighetsnämnden har delegerat besluten till enhetschef och handläggare, därmed är risken för 
inblandning i myndighetsbesluten begränsad. Lönesättning av myndighetschefen (bygg- och 
miljöenheten) skulle kunna läggas på personalchefen för att undvika risk för otillbörlig påverkan på 
myndighetschefen med hjälp av löneinstrumentet. Därmed skulle förvaltningschefen fullt ut kunna 
medverka i hela förvaltningens arbete. 
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Förslag: Inrätta ett samhällsbyggnadsutskott med ansvar för planering, 
inklusive översiktsplanering, tekniska försörjningsfrågor och 
lokalplanering. Revidera kommunstyrelsens reglemente för att spegla 
förändringen. Revidera kommunstyrelsens delegationsordning så att det 
tydligt framgår vad samhällsbyggnadsutskottet och arbetsutskottet har för 
ansvar. Revidera bygg- och miljönämndens reglemente så att ansvaret 
för plan-, exploaterings-, kart- och personalfrågor tas bort. 
Anslagsbindning ändras till att följa politisk nivå och inte förvaltning. 
Lönesättning av bygg- och miljöchefen tas bort från förvaltningschefen för 
att förhindra jävsproblematik. 

Förslaget innebär att tekniska utskottet tas bort och att bygg- och miljönämndens liksom 
kommunstyrelsens arbetsutskotts ansvar för planeringsfrågor tas bort. I samband med 
reglementesförändringen förtydligas begreppet “särskilt viktiga planer” och “mindre projekt”. 
 

Projekt och administration 
Förvaltningen har inte tillförlitliga rutiner i alla delar för diarieföring och hantering av handlingar. 
Sedan hösten pågår ett arbete med att fånga upp de enheter som ligger efter med adekvat 
diarieföring och arkivering. Bygg och miljöenheten använder ärendehantering från EDP Vision och 
här har man hunnit långt i arbetet med digital arkivering och det finns trovärdiga rutiner kring 
diarieföring. För övriga förvaltningen sker ett byte av ärendehanteringssystem och 170207 kommer 
systemet LEX att införas. Ambitionen är att detta skall gälla tillbaka till 1 januari 2017, dvs de 
handlingar som tillkommit under de första veckorna under året kommer att registreras i LEX. När 
detta är gjort kommer förvaltningens stab att ha en genomgång med alla enheter för att rätt rutiner 
ska kunna införas vad gäller begreppen inkomna och upprättade handlingar, registrering, arkivering, 
gallring och utlämnande av handlingar, inte minst de handlingar som kommer in på digital väg. 
 
Av största vikt är att diarieserierna är kopplade till ansvarig nämnd, dvs. kommunstyrelsen vad gäller 
registreringar i LEX (KS) och bygg- och miljönämnden i EDP Vision (BoM). Tills vidare bör plan- och 
exploateringsenhetens ärenden också diarieföras under BoM. Det ska tydligt framgå av diarienumret 
vilken myndighet som äger handlingen. Tidigare har handlingarna fått diarienummer utan 
nämndprefix och då kan, i värsta fall, ett beslut från länsstyrelsen i ett överklagat ärende som har 
både fastighetsenheten och bygg- och miljöenheten som mottagare få bara ett diarienummer trots 
att det är två mottagare. 
 
Kommunstyrelskontorets förslag till årsplanering och huvudprocesser kring befolkningsprognosen 
utgör en bra bas för en framsynt planering.  
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Den projektmodell som finns föreslagen behöver nu sjösättas och förvaltningen behöver ta initiav till 
en projektstyrning som inbegriper långsiktighet där MSB:s ledningsgrupp utgör en naturlig styrgrupp 
för att samordna planeringsarbetet. Man brukar tala om tre faser. Den första är tidiga skeden där 
initiativ från exploatörer eller kommunen för byggnation av nya områden finns med. En naturlig 
avslutning av denna fas vid externa initiativ är planbesked där kommunen avgör om en plan ska 
upprättas. Planuppdraget är startpunkten för den andra fasen som är själva planfasen vilken pågår 
till dess att planen vinner laga kraft. Den tredje fasen är genomförandefasen när gator och VA ska 
byggas ut. Planeringen för denna pågår ofta även i de övriga två faserna. Hela denna process 
hanteras lämpligen i projektform där plan- och exploatering oftast står för projektledning men 
samordnar med gata/trafik, bygg och miljö och fastighet i olika delar. Fastighet har också en viktig 
roll att samordna lokalplaneringen vilket lämpligen genomförs i planeringsgruppen till 
lokalförsörjningsgruppen och förankras i denna. Allt är sedan väl koordinerat med kommunens 
budgetprocess. 
 
Förslag: Förvaltningen fortsätter arbetet med att säkra diarieföring och 
administrativa rutiner. Diarienummerserierna får prefix som utgår från 
respektive nämnd.  

Förvaltningen sjösätter en projektmodell för Salems kommun som 
används i planärenden men som också kopplar till årshjulet och 
lokalplaneringsbehoven. 

Fastighetsdrift och -investeringar 
I Salems kommun har man valt att, inte bara samordna lokalplaneringen under fastighetsenheten, 
utan fördela anslagen för investeringar direkt till fastighetsenheten. Detta leder till bristande 
incitament för lokaleffektivisering bland lokalnyttjarna. De flesta kommuner har infört någon typ av 
system där budgeten för lokaler fördelas ut till verksamheten som i sin tur ges möjlighet att hitta 
effektiviseringar. Vid investeringar blir det också tydligare för verksamheten att det är den som 
fullmäktige har tilldelat investeringsanslagen, även om det sedan är fastighetsenheten som 
genomför själva arbetet med att iordningställa lokalerna. 
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Förslag: Ett system för att fördela lokalbudgeten till verksamheterna 
övervägs för att ge incitament till lokalbesparingar. 

Målstyrning, ledarskap och uppdragsgivning 
I MSB:s verksamhet har målstyrningen i stora delar förfallit och ersatts av en form av direktstyrning 
från högsta politiska nivå. Med tanke på otydligheten kring ansvar, som redogjorts för ovan, leder 
detta till en stor osäkerhet om vad cheferna får göra och inte, oavsett vad delegationsordningen 
säger. 
Historiskt har det skett ett antal planeringsmissar där projekt blivit betydligt mer kostsamma än vad 
budgeten tillåtit, och effekten har blivit en stor misstro från kommunstyrelsens politiska ledning mot 
ledande tjänstemän i förvaltningen. Detta har vid flera tillfällen lett till beslut i tekniska utskottet där 
namngivna chefer kritiserats efter skriftliga ordförandeförslag. I några fall har ordningen kunnat 
liknas vid mobbing mot utpekade tjänstemän. Under 2015 och 2016 har alla chefer inom 
förvaltningen bytts ut förutom en som avslutar sin anställning i mars 2017. 
 
Oavsett skäl till kritiken kan ledarskap inte utföras på detta sätt och den viktigaste frågan för 
förvaltningen är nu, liksom vid inträdet i augusti 2016, att skapa ett förtroendefullt förhållande mellan 
den politiska ledningen och förvaltningens chefer. 
 
Det finns några förutsättningar som måste uppnås om detta ska vara möjligt. Tydligheten i 
uppdragen och styrsystemen har redan beskrivits ovan. Vem som ger uppdrag och hur dessa ges 
måste tydliggöras. Uppdrag kan bara ges inom ramen för det reglemente som gäller och enligt den 
delegation som har getts. Om det inte finns förtroende för tjänstemän att utföra uppdrag enligt given 
delegation måste delegationen förändras så att man inte har fått beslutsrätt som man sedan inte får 
använda. 
 
I nuläget ger kommunstyrelsen delegation såväl till chef som underlydande personal i samma beslut. 
Detta bör ändras. Styrelsen bör delegera alla beslut till förvaltningschef som sedan delegerar vidare. 
Då uppnås en tydlig återrapporteringskedja som gör att styrelsen kan ställa rättmätiga krav på 
förvaltningschefen. Det kan man inte om man själv har delegerat besluten förbi 
förvaltningschefsnivån. I vissa fall ligger samma beslut hos förvaltningschef och underlydande chef, 
vilket leder till risk för missförstånd. En tumregel vid delegation är att aldrig delegera samma typ av 
beslut till två nivåer, den ena under den andra. 
 
Verksamheterna ska naturligvis vara behjälpliga att ta fram uppgifter till politiker såväl som till 
kommuninnevånare men när uppdrag kräver dyra undersökningar måste de grunda sig i formellt 
fattade beslut. I annat fall kan ansvarig chef få anmärkning från revisorer för att man använt 
budgetmedel till ickeprioriterade frågor därför att man inte fått tydliga och väl förankrade uppdrag 
från behöriga beslutsnivåer. 
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Vidare behöver målstyrningen accentueras så att fokus blir på vad som ska uppnås och inte endast 
de enskilda detaljerna i varje fråga. Här har Salems kommun en stor utmaning. Det pågår ett seriöst 
arbete kring målstyrning men det är svårt att se att detta får någon reell betydelse i praktiken. I det 
sammanhanget bör också tydliggöras vilka uppgifter som ska återrapportera till den politiska nivån. 
Även om beslut återrapporteras enligt rutiner, projekt rapporteras enligt rutiner och ekonomi 
rapporteras enligt rutiner finns det förväntningar på återrapportering i fler ärenden än så. Detta finns 
det dock inte några direktiv om i styrsystemen, t.ex. i delegationsordningen. Frågan behöver 
tydliggöras för att konfliktytorna ska kunna minska därför att allt kan inte återrapporteras och det 
råder nu en stor osäkerhet om vilka frågor som ska informeras om.  
 
Förslag: Det sker en tydlig förändring mot ett modernt och stödjande 
ledarskap med målstyrning, väl utformade och tydliga uppdrag och tydlig 
återrapportering. Varje nivå ges tydliga förväntningar och möjlighet till 
koncentration för att nå målen. Delegationen utformas så att 
förvaltningschefen får i uppdrag att vidaredelegera olika uppgifter och får 
själva ansvaret att svara för verksamheten mot den politiska nivån, 
undantaget bygg- och miljö där verksamheten bör ges en direktdelegation
från nämnden för att undvika jäv. 

Resursbehov 
De beskrivna problemen kring styrning och ledarskap blir ännu mer accentuerat i det läge där 
kommunen nu befinner sig. Alla förvaltningens enheter står inför mycket stora uppgifter och i det 
läget kommer det att krävas ett betydligt mer effektivt arbetssätt där alla medarbetare på alla nivåer 
kan koncentrera sig på sina huvuduppgifter och snabbt komma fram till beslut och genomförande. 
Det kommer att behövas mer personal för att utföra uppdragen och helst ska organisationen fyllas 
på med åtminstone några med senior bakgrund. Förvaltningens verksamhet leder till fler invånare 
och därmed större skatteintäkter men på kort sikt kommer det att innebära att förstärkningar av 
personalstaten behöver ges i budget. 
 
En första åtgärd är att nyttja förvaltningens intäkter från plan (kart), miljö och bygglov till 
tillsvidareanställningar. Det kan finnas en oro för att sådana anställningar leder till långsiktiga 
åtaganden för kommunen som man inte har täckning för i händelse av en lågkonjunktur, men denna 
farhåga är kraftigt överdriven. I dagsläget är konkurrensen om personal så omfattande att de som 
inte bedriver en aktiv arbetsgivarpolitik hamnar på efterkälken. Kommunen måste ha en tydlig 
rekrytering eftersom konsultlösningar inte är ett tillräckligt välfungerande alternativ för exempelvis 
planfrågor där varje projekt har en lång genomförandetid. Eventuell bristande efterfrågan på tjänster 
och därmed lägre intäkter, får lösas i vanlig ordning, dvs med övertalighetsbeslut.  
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Bedömningen är att plan behöver förstärkas med två planarkitekter och bygglov kommer att behöva 
åtminstone en ytterligare bygglovhandläggare när arbetet med de stora planerna har kommit något 
längre, antagligen i slutet av 2017 eller början av 2018. 
 
Det kommer dock inte att räcka med att de två enheter som har intäkter till sitt förfogande nyttjar 
dessa för förstärkningar. Även gata/VA och fastighet kommer att behöva förstärka sin organisation. 
Beträffande fastighet ser vi behov av ytterligare en tjänst för projektledning. Gata/trafik behöver 
förstärkning med en gata/trafikingenjör och VA behöver ytterligare en VA-ingenjör för projektledning 
utöver den förstärkning som redogjorts för ovan som en följd av organisationsförändringen. En stor 
utmaning blir också att återbesätta de tre tjänsterna inom Gata/VA som slutar våren 2017. 
 
Man kan välja att inte genomföra dessa förstärkningar utan fortsätta att förlita sig på tillfälliga 
konsultlösningar men då kommer organisationen inte att leverera i relation till de ambitioner kring ny 
skola, nytt centrum och utbyggda bostadsområden som satts upp. 
 
Förslag:Intäkterna för plan (kart), miljö och bygglov till att finansiera två 
tillsvidareanställningar av planarkitekter och på sikt en 
bygglovhandläggare. 

Gata/VA förstärks med en gatu/trafikingenjör och en VA-ingenjör och 
fastighetsenheten förstärks med en projektledare som 
tillsvidareanställningar inom ramen för kommunens budgetarbete. Årets 
behov föreslås täckas av överföring från avskrivningsanslaget. 

 
Salem 2017-01-25 
 
 
 
Sune Eriksson 
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Bilaga 1. Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente 
 
I ledningsfunktionen ingår bl.a. översiktsplanering, mark och bostadspolitik och att se till att en 
tillfredsställande markberedskap upprätthålls, samt att bostadsförsörjningen och 
samhällsbyggandet främjas. Vidare energiplanering, trafikpolitik och lokalförsörjning. 
 
Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa klimat- och miljöpolitiken och verka för 
en god miljö i kommunen. I kommunstyrelsens ansvar för ekonomisk förvaltning ingår att 
underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom. 
 
Bland de utpekade arbetsuppgifter som ingår i kommunstyrelsens uppdrag ingår att vara 
trafiknämnd. Vidare har kommunstyrelsen hand om 
- byggnadsverksamheten avseende byggnad, större om- och tillbyggnader med tillhörande 
serviceanordningar samt anläggning för fritidsverksamhet, 
- förvaltningen av kommunens fastigheter även som förhyrda lägenheter för kommunal 
verksamhet, 
- förvaltning, drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsanläggningar, 
värmeförsörjningsanläggningar, trafikanläggningar och parker, 
- förvaltning av skogs- och jordbruksfastigheter, industrifastigheter och tomträttsmark, 
- jakt och viltvårdsfrågor, 
- energisparande, samt 
- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt någon annan 
nämnd. 
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Kommunstyrelsen är personalorgan och har arbetsgivaransvar för nämndens personal och 
ansvarar för att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen. 
 
Kommunfullmäktige har delegerat vissa arbetsuppgifter till kommunstyrelsen, bl.a. 
- ta upp lån och ingå borgen, 
- hyra (arrendera, upplåta) ut kommunens fastigheter, 
- köp, försäljning, byte fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och 
bygglagen av fastighet eller fastighetsandel samt upplåta tomträtt, 
- förvärv av hyresfastigheter, 
- överenskommelse om betalning av fordran, ingå förlikning, sluta annat avtal, 
- fatta beslut om planbesked. 
 
Reglementet klargör också att det ska finnas ett arbets- och personalutskott samt ett tekniskt 
utskott som handlägger frågor enligt delegation och får ett ömsesidigt informationsutbyte mellan 
ledamöter och förvaltning men även samordnar verkställighetsuppgifter som inte samordnas på 
annat sätt. 
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Bilaga 2 Utdrag ur bygg och miljönämndens 
reglemente 
 
Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens tillsyn samt övriga myndighetsuppgifter inom plan- 
och byggnadsväsendets lagrum enligt 11 kap 3 § och 12 kap 2 § plan- och bygglagen, härefter 
kallad PBL. 
 
Enligt denna paragraf har nämnden som övergripande uppgift att: 
 
● verka för en god byggnadskultur samt en god och estetisk tilltalande stads- och 
landskapsmiljö, 
 
● uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste 
omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och 
fastighetsbildning,  

 
● samarbeta med myndigheter organisationer och enskilda vilkas arbeten och intressen 
berör nämndens verksamhet, 
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● lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet, 
 
● övervaka efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddela föreskrifter och 
beslut. 
 
Bygg- och miljönämnden är också den nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt 8, 9, 10, 
11, 12 kap PBL.  

 
Bygg- och miljönämnden är den nämnd som enligt SFS (1998:808) miljöbalken fullgör 
kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Enligt denna lag har nämnden som 
övergripande uppgifter att: 
 
- kontrollera efterlevnaden av miljöbalken och de föreskrifter som följer av balken, 
 
- bevaka efterlevnaden av angivna domar och beslut samt vidta de åtgärder som behövs 
för att åstadkomma rättelse,  
 
● genom rådgivning, information och liknande verksamhet skapa förutsättningar för att 
balkens syfte uppnås. 
 
Nämnden är även den nämnd som enligt SFS (2006:804) livsmedelslagen och SFS (2004:168), 
SFS (1988:220) strålskyddslagen samt SFS (2004:168) smittskyddslagen fullgör kommunens 
uppgifter inom respektive område. Enligt dessa lagar har nämnden som övergripande uppgifter 
att:  
 
● inom kommunen utöva tillsyn inom livsmedelsområden samt svara för erforderliga 
åtgärder inom smittskyddsområdet. 
 
Kommunen skall även enligt SFS (2009:730) lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
bedriva tillsyn och kontrollera lagens efterlevnad. 
 
● Övergångsbestämmelser: Planer med enkelt planförfarande påbörjade före 
ikraftträdandet av ny PBL 2011-05-02  skall antas enligt den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL)  5 
kap 28§. 

 
● förlänga eller förnya detaljplans genomförandetid enligt 4 kap 24-25 §§ PBL. En 
förutsättning för befogenheten är att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden,  

 

 
 Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874 
 Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569  

 



 

 

 

        2017-01-27 
  

                                                    25 av 69 
 

 
● handha kommunens kart- mät och GIS-verksamhet, 
 
● fastställa namn på gator, vägar, torg, och andra allmänna platser/byggnader samt 
byggnadskvarter inom detaljplanelagt område efter hörande av kultur- och fritidsnämnden och i 
förekommande fall annan facknämnd som har verksamhetsansvar i allmän byggnad, 
 
● fastställa belägenhetsadresser för alla entréer till bostadsfastigheter och övriga 
fastigheter som har behov av detta, 
 
● ansvara för samt uppdatera lägenhetsregistret för Salems kommun,  
 
● innan rivningslov beviljas, för byggnad med högt kulturhistoriskt värde, bereda kultur- och 
fritidsnämnden möjlighet att yttra sig i ärendet, 
 
● påkalla fastighetsreglering, som behövs för att mark och vatten skall kunna användas för 
bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt. 5 kap 3 §,      3:e stycket fastighetsbildningslagen (FBL), 
 
● påkalla fastighetsbestämning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
eller område där fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser, 14 kap 
1 § 2: a stycket FBL, 
 
● påkalla förrättning enligt 18 § anläggningslagen och 15 § ledningsrättslagen, 
 
● utöva tillsyn och utforma skyddsrumsbesked och vitesförelägganden enligt 32, 40 och 78 
§ § civilförsvarslagen, 
 
● pröva frågor om extra bortforsling av hushållsavfall enligt 15 kap 17 § miljöbalken, 
 
● bedriva tillsyn och kontroll enligt lagen om receptfria läkemedel, 
 
● bygg- och miljönämnden beslutar i strandskyddsärenden enligt 7 kap18 § miljöbalken 
samt ansvarar för tillsynen enligt 26 kap3 §, 3: e stycket samma lag. 
 
Delegation från kommunfullmäktige 
 
§ 3 
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Bygg- och miljönämnden skall besluta i följande grupper av ärenden: 
 
● i enlighet med de av kommunstyrelsen givna direktiven, utforma detaljplaner, 
gatukostnadsutredningar, områdesbestämmelser och andra skyddsbestämmelser, varvid det 
åligger nämnden att när frågor uppkommit om avvikelse från de av kommunstyrelsens givna 
direktiv återföra ärendet till kommunstyrelsen för nytt ställningstagande innan bygg- och 
miljönämnden fattar beslut i ärendet, 
  
● Utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande, upprätta och anta detaljplaner och 
områdesbestämmelser som inte hanteras med utökat förfarande enligt PBL 5 kap 7§ eller 
samordnat förfarande enl PBL 5 kap 7a§ och som inte är av stor vikt eller har principiell 
betydelse. 
 
● Övergångsbestämmelser: Planer med enkelt planförfarande påbörjade före 
ikraftträdandet av ny PBL 2011-05-02  skall antas enligt den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL)  5 
kap 28§. 

 
● förlänga eller förnya detaljplans genomförandetid enligt 4 kap 24-25 §§ PBL. En 
förutsättning för befogenheten är att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden,  
 
● handha kommunens kart- mät och GIS-verksamhet, 
 
● fastställa namn på gator, vägar, torg, och andra allmänna platser/byggnader samt 
byggnadskvarter inom detaljplanelagt område efter hörande av kultur- och fritidsnämnden och i 
förekommande fall annan facknämnd som har verksamhetsansvar i allmän byggnad, 
 
● fastställa belägenhetsadresser för alla entréer till bostadsfastigheter och övriga 
fastigheter som har behov av detta, 
 
● ansvara för samt uppdatera lägenhetsregistret för Salems kommun,  
 
● innan rivningslov beviljas, för byggnad med högt kulturhistoriskt värde, bereda kultur- och 
fritidsnämnden möjlighet att yttra sig i ärendet, 
 
● påkalla fastighetsreglering, som behövs för att mark och vatten skall kunna användas för 
bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt. 5 kap 3 §,      3:e stycket fastighetsbildningslagen (FBL), 
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● påkalla fastighetsbestämning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
eller område där fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser, 14 kap 
1 § 2: a stycket FBL, 
 
● påkalla förrättning enligt 18 § anläggningslagen och 15 § ledningsrättslagen, 
 
 
● utöva tillsyn och utforma skyddsrumsbesked och vitesförelägganden enligt 32, 40 och 78 
§ § civilförsvarslagen, 
 
● pröva frågor om extra bortforsling av hushållsavfall enligt 15 kap 17 § miljöbalken, 
 
● bedriva tillsyn och kontroll enligt lagen om receptfria läkemedel, 
 
● bygg- och miljönämnden beslutar i strandskyddsärenden enligt 7 kap18 § miljöbalken 
samt ansvarar för tillsynen enligt 26 kap3 §, 3: e stycket samma lag.  
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Bilaga 3. Utdrag ur kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Ärende Delegat 

ALLMÄNNA ÄRENDEN  

8. Föran av kommunens talan inför hyres- 
och arrendenämnden 

Fastighetschefen 

12. Försäljning och kassering av uttjänt 
materiel 

Förvaltningschefen MSB 

UPPHANDLING  

- EJ ENTREPRENADER  

13. Upphandling av varor och tjänster 
överstigande 15 prisbasbelopp 

KSTU  

14. Upphandling av varor och tjänster  
upp till och med 15 prisbasbelopp  

Förvaltningschefen MSB,  
IT-chefen, fastighetschefen,  
gatuchefen, VA-chefen,  
bygg- och miljöchefen, chef 
plan- och exploateringsenheten var  
och en inom sitt ansvarsområde 
och inom ramen för budgeterade 
medel 

15. Upphandling av varor och tjänster  
upp till och med 3 prisbasbelopp 

Driftcheferna för fastighet samt 
gata/park/VA, var och en inom sitt 
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 ansvarsområde och inom ramen för  
budgeterade medel 

- ENTREPRENADER  

16. Entreprenadupphandlingar  
överstigande 50 prisbasbelopp 

KSTU 

17 Entreprenadupphandlingar upp till  
och med 50 prisbasbelopp 

Förvaltningschefen MSB inom sitt 
ansvarsområde och inom ramen för 
budgeterade medel. 

18 Upphandling av entreprenader upp  
till och med 15 prisbasbelopp 

Fastighetschefen, gatuchefen samt 
VA-chefen, var och en inom sitt  
ansvarsområde och inom ramen för 
budgeterade medel 

- RAMAVTAL  

19 … Träffande av ramavtal avseende  
enbart MSB-förvaltningen 
 

Förvaltningschefen MSB 

EKONOMISK FÖRVALTNING  

21 Godkännande av bokslut för  
MSB-förvaltningen 
 

KSTU 

22 Behörighet att gransknings- och 
beslutsattestera 

… förvaltningschefen MSB, … var 
för sig  
inom sitt område, med rätt  
att vidaredelegera 

23 Avskrivning av fordringar 
- VA-verksamheten 
- fastigheter 
-  ... 

 
- Förvaltningschefen MSB 
- Fastighetschefen 
- ... 

24 Träffande om överenskommelse om 
amortering av utestående fordringar 
- VA-verksamheten 

 
 
- Förvaltningschefen MSB 
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- fastigheter 
-  ... 

- Fastighetschefen 
- ... 

FÖRVALTNING  

27 Tillämpning av kommunens VA- 
taxa och allmänna bestämmelser VA 

VA-chefen 

28 Beslut i ärenden avseende fastig- 
heter samt vatten - och avlopps- 
försörjning som är så brådskande  
att normalt beslutsfattande inte bör  
avvaktas. Användas i akuta situa- 
tioner som vid haverier och t.ex.  
för att förhindra eller begränsa  
skador på person, egendom eller miljö 
 

VA-chefen, fastighetschefen  
tjänsteman i beredskap, var för sig 
 

29 Prövning och godkännande av er- 
bjuden säkerhet för åtaganden i  
entreprenad- och exploateringsavtal samt 
utbyte och nedskrivning av sådan säkerhet 
 

Förvaltningschefen MSB, eller i 
dennes frånvaro plan- och 
exploateringschefen,  
fastighetschefen, gatuchefen, 
VA-chefen, var för sig 
 

30 Träffa avtal om anstånd med be- 
talning av gatukostnadsersättning  
 

Förvaltningschefen MSB, plan- och 
exploateringschefen, var för sig  

31 Rätt att initiera och påbörja detalj- 
planeprocess som inte hanteras med 
utökat förfarande enligt PBL 5 kap 7a§ 
och som inte är av stor vikt eller har 
principiell betydelse, inom detaljplanelagt 
område när genomförandetiden för gällande 
detaljplan har gått ut, samt för 
tilläggsbestämmelser enligt 4 kap 18§ även 
initiera och påbörja planprocessen under 
pågående genomförandetid. 
 

Förvaltningschefen MSB, plan- och 
exploateringschefen, var för sig 

32 Utsträckning, nedsättning, död- Förvaltningschefen MSB 
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ning, sammanföring och relaxa- 
tion av inteckningar samt utbyte  av 
pantbrev liksom därmed jämförliga 
åtgärder 
 

33 Att avstå från att påkalla prövning  
hos hyresnämnden enligt lag om  
förvärv av hyresfastighet m m 
 

Förvaltningschefen MSB 

34 Träffande av avtal om markförvärv, 
markförsäljning, servitut, lednings- och 
nyttjanderätter och andra därmed jämförliga 
ärenden, samt överenskommelser om 
kommunens andelar i fast egendom och 
anläggningar där avtalad 
köpeskilling/ersättning ej överstiger 15 
prisbasbelopp 
 

Förvaltningschefen MSB, eller i 
dennes frånvaro plan- och 
exploateringschefen 
 

35 Ansökan om och rätt att föra kom- 
munens talan vid lantmäteriför- 
rättningar enligt fastighetsbildnings-, 
ledningsrätts- och anläggningslagen och i 
varje enskilt ärende träffa 
avtal/överenskommelse där 
ersättningsbeloppet ej överstiger 15 
prisbasbelopp 
 

Förvaltningschefen MSB, plan- och 
exploateringschefen, var för sig 
 

36 Tillfällig upplåtelse av allmän plats i 
högst ett år 
 

Gatuchefen 

37 Yttranden till polismyndigheten  
över ansökningar om att få ianspråkta 
offentlig plats 
 

Gatuchefen 

38 Beslut i bostadsanpassningsärenden Fastighetschefen 

39 Försäljning av kommunala fastig- KSTU 
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heter (enligt fullmäktiges beslut) till gängse 
marknadspris 
 

40 Tillfällig upplåtelse av lokaler i högst ett 
år. 
 

Fastighetschefen 

41 Fastställelse av avgifter vid upplå- 
telse av allmän plats inom ramen för av 
kommunstyrelsen beslutade grunder med 
rätt att i enskilda fall medge avgiftsbefrielse 
 

Gatuchefen 

42 Förhyrning av lokaler och bostäder för 
kommunal verksamhet inom ramen för 
budgeterade medel, samt uppsägning av 
hyresavtal 
 

Fastighetschefen 

43 Fastställelse av hyresnivå i av  
kommunen uthyrda lokaler och  
bostäder 
 

Fastighetschefen 

44 Uthyrning av lokaler i kommunens 
fastighetsbestånd för en tid av högst 3 år i 
sänder. 

Fastighetschefen 

45 Uthyrning av bostäder i kommu- 
nens fastighetsbestånd 
 

Fastighetschefen 

46 Utarrendering av kommunens  
mark för en tid av högst 3 år i sän- 
der 
 

Fastighetschefen 

47 Utseende av ombud enligt All- 
männa bestämmelser för entrepre- 
nader upp till och med 15 prisbas- 
belopp 
 

Fastighetschefen, gatuchefen, 
VA-chefen, var för sig 
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48 Utseende av ombud enligt All- 
männa bestämmelser för entrepre- 
nader 
 

Förvaltningschefen MSB 

49 Försäljning av skogsprodukter, jord,  
grus etc till ett värde om max femton  
prisbasbelopp per tillfälle 
 

Fastighetschefen 

50 Meddelande av lokala trafikföre- 
skrifter enl gällande Trafikförord- 
ning 
 

KSTU 

51 Medgivande av undantag från be- 
stämmelser i gällande Trafikförordning 
och lokala trafikföreskrifter 
 

Förvaltningschefen MSB 

52 Prövning av ansökningar om undantag 
för rörelsehindrade från bestämmelser 
eller lokala trafikföreskrifter enligt gällande 
Trafikförordning, samt beslut om 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

Gatuchefen 

53 Åtgärder enligt Lag om flyttning av 
fordon i vissa fall (1982:129) samt 
Förordning om flyttning av fordon i vissa fall 
(1982:198) 
 

Gatuchefen 

54 Yttrande över tillfälliga ändringar i 
busslinjesträckningar och 
busstidtabeller 
 

Förvaltningschefen MSB 

55 Yttrande rörande förslag till detaljplaner 
samt ändring av detaljplaner i avseende på 
tekniska försörjningsfrågor, frågor rörande 
anslutningsavgifter för VA samt 
gatukostnadsfrågor 
 

KSTU 
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56 Beslut om skottillstånd avseende  
jakt och viltvård på kommunen tillhörig 
mark 
 

Bygg- och miljöchefen, 
fastighetschefen, var för sig 
 

57 Rätt att besluta om planbesked. 
 
A) Positivt planbesked för mindre projekt 
som till sin karaktär ligger inom ramen för 
delegationen att påbörja detaljplanepro- 
cess med enkelt förfarande och som ligger 
inom eller i direkt anslutning till 
detaljplanerad markanvändning av samma 
karaktär. 
 
B) Negativt planbesked som motiveras av 
pågående genomförandetid för gällande 
detaljplan. 

Förvaltningschefen MSB, plan- och 
exploateringschefen, var för sig 
 

ANSTÄLLNING  

58 Beslut om anställning av: 
- ... 
- underställd personal 
 

 
- … 
- Chef tom. nivå 2 

59 Beslut om vikariatsförordnande för 
chefer under högst 2 månader vid ledighet, 
exempelvis semester 
 
 

Respektive chef tom nivå 2, 
alternativt närmast högre chef 
 

61 Beslut om anställning med lönebidrag 
 

Chef tom nivå 2 

LÖN  

62 Beslut om lön vid nyanställning 
 
- ... 
 
- chefer nivå 2 och 3 
 

 
 
- ... 
 
- Förvaltningschef 
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- övriga arbetstagare 
 

 
- Chef tom nivå 2 

ÖVRIGT  

63 Beslut om inrättande och indrag- 
ning av tjänster inom anvisade 
ekonomiska ramar för: 
 
- chefer nivå 2 och 3 
 
- övriga arbetstagare 
 

 
 
 
 
- Förvaltningschef 
 
- Chef tom nivå 2 
 

64 Disciplinär påföljd som 
 
- skriftlig varning 
- ... 

 
 
- Chef nivå 2 
- … 
-  

65 Disciplinär påföljd enligt ovan för: 
 
- ... 
 
- skriftlig varning för chef nivå 2 
 

 
 
- ... 
 
- Förvaltningschef 

67 Beslut om ändrad sysselsättningsgrad 
för arbetstagare som ansöker om pension 
på deltid för: 
 
- ... 
- övriga arbetstagare 
 

 
 
 
 
- ... 
- Chef tom nivå 2 

68 Beslut om kvarstående i anställning 
vid uppnådd pensionsålder för: 
 
- ... 
- övriga arbetstagare 
 

 
 
 
- ... 
- Förvaltningschef 
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71 Beslut om omplacering och för- 
flyttning inom förvaltningen 
 

- Förvaltningschef 

75 Tjänsteresor utanför Norden och  
Baltikum men inom Europa för: 
 
-... 
- övriga arbetstagare 
 

 
 
 
- ... 
- Förvaltningschef 

80 Beslut om förbud mot bisyssla för: 
 
- ... 
- övriga arbetstagare 
 

 
 
- ... 
- Chef nivå 2 och 3 
 

81 Beslut om ledighet med lön för  
enskilda angelägenheter enligt AB för: 
 
- ... 
- övriga arbetstagare 
 

 
 
 
- ... 
- Chef tom nivå 2 
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Bilaga 4 Delegationsordning för bygg- och 
miljönämnden 

 

 
DELEGATIONSORDNING FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN I SALEMS 
KOMMUN 
Inledande information 
Delegering 
Beslutsfattare 
Rutiner och arbetsbeskrivning 
Beslutets giltighet 
Dokumentering av beslut 
Anmälan av beslut 
Besvärstid 
Ersättare vid förfall av delegat 
Omfattning 
Förkortningar 
Tjänstemän 
Lagstiftning 
Förtydlingar 
1.1 Personalärenden 
1.2 Administrativa ärenden 
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2. PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 
2.1. 5 kap - Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser 
2.2. 6 kap - Genomförandet av detaljplaner 
2.3. 9 kap - Bygglov, rivningslov och marklov mm. 
2.4. 10 kap - Genomförandet av bygg-, rivnings-, och markåtgärder 
2.5. 11 kap - Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder 
2.6 12 kap - Byggnadsnämnden 
2.7 Plan- och byggförordningen mm. 
2.8 Boverkets byggregler (BFS 1993:57) 
2.9 Boverkets föreskrifter 2008:8, omtryck 2010:28, EKS 7 om tillämpning av 
europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) 
2.10 Lagen och om energi-deklarationer (SFS 2006:985) 
2.11 Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) 
2.12 Anläggningslagen (SFS 1973:1149) 
2.13 Ledningsrättslagen (SFS 1973:1144) 
2.14 Lagen om lägenhetsregister (SFS 2006:378) 
2.15 Lagen (1998:814) och förordningen (1998:929) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 
2.16 Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva 
varor 
2.17 Lag  om byggfelsförsäkring mm. (SFS 1993:320) 

3. MILJÖBALKEN (MB) 
3.1 Allmänt 
3.2. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 
3.3 Naturvård 
3.4 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 
3.5 Förorenade områden 
3.6 Vattenverksamhet 
3.7 Täkter och jordbruksmark 
3.8 Kemiska produkter och biotekniska organismer 
3.9 Avfall och producentansvar 
3.10 Avgifter för prövning av tillsyn 
3.11 Sanktioner 
3.12 Brådskande ärenden 
3.13 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 
3.14 Vattenskyddsföreskrifter (skyddsområden) 

4. Livsmedelslagstiftning 
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4.1 Frågor om godkännande och registrering av livsmedelsanläggning mm. 
4.2 Åtgärder vid bristande efterlevnad mm. Livsmedel (p. 1-5 samt p 13-14) och 
livsmedel och foder (p 6-12) 
Beslut om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det berörda 
företaget under en lämplig tidsperiod. 
4.4. Kontroll av införsel av foder och livsmedel från tredjeländer 
4.5 Avgifter 

5 Övrig lagstiftning 
5.1 Smittskyddslagen (SFS 2004:168) 
5.2 Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730) 
5.3 Lag  om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (SFS 2006:1570) 
5.4 Begravningslagen (SFS 1990:1144) 
5.5 Ordningslagen (SFS 1993:1617) 
5.6 Alkohollagen (SFS 1994:1738) 
5.7 Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 
5.8 Skogsvårdsförordningen SFS (1993:1096) 
5.9 Terrängkörningslagen (SFS 1975:1313) 
5. 10 Förordning om användande av vattenskoter (SFS 1993:1053) 

6. Särskild delegation 
 
 

 

 

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN I 
SALEMS KOMMUN 
 
Antagen i bygg- och miljönämnden den 14 februari 2006, § 7. 
 
Revideringar: 
2015-04-28, § 28 
2012-09-04, § 69 
2011-04-19, § 44 
2009-12-01, § 98 
2007-03-20, § 43 
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2007-01-16, § 9 
2006-09-19, § 105 
 

Inledande information 
Delegering 
Delegering innebär att beslutanderätten flyttas över från bygg- och miljönämnden till en delegat. 
Delegat är den eller de som beslutar i nämndens ställe, vars initialer nämns efter varje punkt i 
delegationsordningen. Bygg- och miljönämnden bestämmer vem som skall vara delegat. 

Beslutsfattare 
I denna delegationsordning anges till vem eller vilka som bygg- och miljönämnden har delegerat rätten 
att fatta beslut i bygg- och miljönämndens ställe. Något krav på att delegat i alla sammanhang skall 
vara tvungen att utnyttja beslutanderätten finns ej. 

Rutiner och arbetsbeskrivning 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att: 
a) avge yttrande till högre instans vid överklagande av delegationsbeslut. 
b) efter ansökan upphäva eller ändra ett tillståndsbeslut. 
c) besluta att lämna klagomål/anmälningar utan åtgärd.  
 

Beslut eller domar som innebär ändring av delegeringsbeslut får överklagas av chef. 
 

Beslut eller domar som innebär ändring av nämndens beslut får endast överklagas av  
nämnden. 

Beslutets giltighet 
Beslut som fattats med stöd av delegation jämförs med ett beslut som bygg- och miljönämnden fattat. 
Det kan inte dras tillbaka eller omprövas av bygg- och miljönämnden. Delegationsbeslutet kan 
överklagas av sakägare inom tre veckor efter att denne tagit del av beslutet. En sådan överklagan 
prövas som ett förvaltningsbesvär.  

Dokumentering av beslut 
Delegat ansvarar för att varje beslut dokumenteras. Beslutsdokumentet ska vara arkivbeständigt och 
alltid innehålla uppgifter om: 
- vem som fattat beslutet 
- när beslutet fattades 
- vilket beslut som fattats 
- vad beslutet avser 
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- vilket lagrum som hänvisas till 

Anmälan av beslut 
Alla beslut som fattas enligt delegation från bygg- och miljönämnden skall rapporteras till nämnden 
vid det sammanträde som infaller närmast efter att beslutet fattats. 

Besvärstid 
Besvärstiden för kommunalbesvär (prövning av beslutets laglighet) av ett delegationsbeslut räknas från 
den dag då justerat protokoll tillkännagivits på en för kommunen avsedd plats. 

Ersättare vid förfall av delegat 
Vid förfall av underställd personal inträder förvaltningschef, med undantag för myndighetsärenden, då 
det är nämnden som fattar beslut. Vid förfall av förvaltningschef inträder ställföreträdare. 

Omfattning 
Ärenden av principiell karaktär eller av större vikt skall alltid hänskjutas till bygg- och miljönämnden. 
Yttranden eller framställning till kommunfullmäktige likaså yttrande med anledning av överklagande 
av nämndens beslut kan inte delegeras. 

Förkortningar 
Tjänstemän 
FC Förvaltningschef 
Ordf. Ordföranden i bygg- och miljönämnden 
EC Bygg- och miljöchef 
PEXCH Plan- och exploateringschef 
MH Miljö- och hälsoskyddsinspektör samt miljö- och hälsoskyddsinspektörer knutna till 
samarbetsavtal med kommunen 
BH Bygglovshandläggare 
KA Kommunarkitekt 
KI Kartingenjör 
EI Exploateringsingenjör 
FA Förvaltningsassistent 

Lagstiftning 
KL Kommunallagen (SFS1990:900) 
PBL Plan- och bygglagen 
PBF Plan- och byggförordningen 
BFS Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
MB Miljöbalken 
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AVF Avfallsförordning  
LFD Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 
EG Europaparlamentets råd och förordning om offentlig kontroll för att säkerställa 
kontrollen  av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om 
djurhälsa och djurskydd 

(EG) nr 882/2004 
EGL Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien (EG) nr 
852/2004 
EGA Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av särskilda 
bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung 
avsedda att användas som livsmedel (EG) nr 854/2004 
EGH Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av särskilda 
hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004 
LL Livsmedelslagen (SFS 2006:804) 
LFo Livsmedelsförordning (2006:813) 
RHFSK Renhållningsföreskrifter Salems kommun (KF § 51, 2011.11-24) 
SNF Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel 
(1997:2) 
NFS Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring 
av brandfarliga vätskor (2003:24)  
Fovo Förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (SFS 2007:846) 
AOK Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (2006:1166)  
AFKA Förordningom avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter 
(2006:1165)  
TOK Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet (KF § 13, 2012-04-26) 
TRL Bygg- och miljönämndens taxa för tillsyn enligt lag om receptfria läkemedel (KF §64, 
2011-12-16) 
Fo Förordning tillhörande respektive avsnitt 
FL Förvaltningslag 
TF Tryckfrihetsförordningen 

Förtydliganden 
I de fall endast en siffra anges, syftar siffran till paragraf. Om fler paragrafer anges markeras detta 
enligt ex. 23-25§§. 
I de fall två siffror skrivs ut enligt ex. 5:28, utläses detta enligt kapitel 5, paragraf 28.  
Om hänvisning till helt kapitel görs skrivs kapitlet ut enligt ex. 3. kap. 
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1.1 Personalärenden 

1.1.1 EC Anställande av personal i samråd med FC. 

1.1.2 EC Lönesättning efter samråd med FC vid nyanställning eller förändrade 
arbetsuppgifter. 

1.1.3 EC Ersättning för användande av egen bil i tjänst. 

1.1.4 FC Beslut om disciplinär åtgärd efter samråd med personalchef. 

1.1.5 FC Uppsägning av personal efter samråd med personalchef. 

 

1.2 Administrativa ärenden 

1.2.1 EC Besluta om avskrivning av ärenden. 

1.2.2 EC Besluta om betalningsföreläggande, reduktion av avgift eller avskrivning av 
fordran. 

1.2.3 EC Inköp av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov.. 

1.2.4 EC Besluta om förbud att bedriva bisyssla. 

1.2.5 EC Besluta att lämna klagomål utan åtgärd. 

1.2.6 EC Mottagande av delgivning på nämndens vägnar. 

1.2.7 Ordf. EC Reservationsvis överklagande för att bevaka nämndens överklagandetid. 

1.2.8 Ordf. EC Utlämnande av allmän handling enligt TF 2 kap. 14 §, inklusive uppställning av 
förbehåll. 

1.2.9 EC Avvisa för sent inkommet överklagande enligt 24 § FL 

1.2.1
0 

EC Ändring eller rättelse av yttrande eller beslut enligt 26-27 §§ FL. 
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1.2.1
1 

EC, MH, 
BH 

Begära polishandräckning enligt gällande lagstiftning för bygg- och 
miljönämndens verksamhet. 

1.2.1
2 

EC Ansöka hos Länsrätten om utdömande av vite i enlighet med av bygg- och 
miljönämnden fattat beslut om vitesföreläggande 

 

 

 

2. PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 
2.1. 5 kap - Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser 

2.1 PEXCH 5:7 Beslut om samråd och remiss för detaljplaner som inte hanteras 
med utökat förfarande enligt PBL 5 kap 7§ eller samordnat 
förfarande enl PBL 5 kap 7a§ och som inte är av stor vikt eller har 
principiell betydelse. 

 

2.2. 6 kap - Genomförandet av detaljplaner 

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

 

2.3. 9 kap - Bygglov, rivningslov och marklov mm. 

2.3.1  PBL 9:2 
första 
stycket 1-2 

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

2.3.1.1 EC, 
BH 

 a) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med 
detaljplan, inom ramen för de villkor som bestämts i bindande 
förhandsbesked. 
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2.3.1.2 EC, 
BH 

 b) Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för handel, kontor, 
hantverk eller industri. 

2.3.1.3 EC, 
BH 

 c) Nybyggnad inom detaljplan av en- eller tvåbostadshus 

2.3.1.4 EC, 
BH 

 d) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus 

2.3.1.5 EC, 
BH 

 e) Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad . 

2.3.1.6 EC, 
BH 

 f) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, 
avloppspumpstation eller därmed jämförliga byggnader. 

2.3.1.7 EC, 
BH 

9:2, första 
stycket 3a 

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

2.3.1.8 EC, 
BH 

9:2, första 
stycket 3b 

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

2.3.1.9 EC, 
BH 

9:2, första 
stycket 3c 
samt 8 §, 
första 
stycket 2c 

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

2.3.1.1
0 

EC, 
BH 
  

9:8, första 
stycket 2b 

j) Ärende om att i område av värdefull miljö underhålla ett 
byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § 
PBL i den utsträckning som framgår av detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

2.3.1.1
1 

EC, 
BH 

9 kap. 2 § 
första 
stycket 1-2 

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

2.3.1.1
2 

EC, 
BH 

9:8, första 
stycket 1 

l) Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar 
(p. 2) fasta cisterner (p. 4),  samt murar och plank (p. 7) 
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och 16:7 
samt PBF 
6:1-2 

2.3.1.1
3 

EC, 
BH 

9: 8, första 
stycket och 
16:7 samt 
PBF 6:3-4 

m) Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller 
ljusanordningar 

2.3.2 EC, 
BH 

9:10 Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 
kap. 34 § PBL, dock ej rivning av byggnad som ur historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har större 
värde eller rivning som kräver beslut enligt annan författning 

2.3.3 EC, 
BH 

9:11-13 Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL 

2.3.4 EC, 
BH 

9:14 Bygglov för åtgärder som inte kräver lov 

2.3.5 EC, 
BH 

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

2.3.6 EC, 
BH 

9:24 Beslut om att samordning med miljönämnd enligt 9 kap. 24 § 1 st. 
ej ska ske, då särskilda skäl för det föreligger. 

2.3.7 EC, 
BH 

9:27 Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller 
förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio 
veckorna 

2.3.8 EC, 
BH  

9:33 Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 
kap. 33 § PBL i de fall åtgärden har stöd i en 
detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller 
mark eller om åtgärden har ringa påverkan på omgivningen. 

 

2.4. 10 kap - Genomförandet av bygg-, rivnings-, och markåtgärder 
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2.4.1 EC, BH PBF 6:10 Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 
5 § PBF är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna 
inom viss tid vid äventyr att anmälan kan komma att avvisas eller 
att avgöras i befintligt skick 

2.4.2 EC, BH 10:4 Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked 
lämnats. 

2.4.3 EC, BH 10:13 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har 
lämnat sitt uppdrag 

2.4.4 EC, BH 10:22, 
första 
stycket 1 

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

2.4.5 EC, BH 10:22, 
första 
stycket 2. 

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

2.4.6 EC, BH 10:23-24 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och 
att i startbeskedet 

- fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem 
eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga 
- bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden 
- bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som 
behövs 
- bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om 
slutbesked ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning 
som behövs 

2.4.7 EC, BH 10:27, 11:8 Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom 
ramen för nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren 
bindande föreskrift. Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) 
beslutas av nämnden 

2.4.8 EC, BH 10:18 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan 

2.4.9 EC, BH 10:29 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller 
rivningsåtgärderna eller för kontrollen 
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2.4.1
0 

EC, BH 10:34-37 Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked enligt 
föreskrifterna. 

 

 

2.5. 11 kap - Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder 

2.5.1 EC, BH 11:7 Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna. 

2.5.2 EC, BH 11:9 Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för 
tillträde. 

2.5.3 EC, BH 11:17 Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan 
lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten 
har befogenhet att besluta i lovärendet 

2.5.4 EC, BH 11:17 Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter 
på övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av 
underhållsåtgärder och vem som ska betala kostnaderna för 
uppdraget 

2.5.5 EC, BH 11:30-32 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även förbud som 
förenas med vite 

2.5.6 EC, BH 11:33, 
första 
stycket 1 

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

2.5.7 EC, BH 11:33, 
första 
stycket 2 

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

2.5.8 EC, BH 11:34 Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen för 
föreskrifterna. 

2.5.9 EC, BH 11:35 Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna 
i 10 kap. 11 och 11 kap. 35 §§ PBL och, efter förslag av 
byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig 
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2.5.1
0 

EC, BH 11:39 Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten 
för tillträde enligt 11 kap. 8 § eller när någon har underlåtit att 
utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom eller 
henne enligt 10 kap. 19, 21 eller 22 §§ PBL 

 

2.6 12 kap - Byggnadsnämnden 

2.6.
1 

EC, 
PEXCH 

12:8-11 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning 
av kommunens plan- och bygglovtaxa 

 

2.7 Plan- och byggförordningen mm. 

2.7.1 EC, BH PBF 8:8 
samt 5:9 

Beslut av om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna 
anordningar 

2.7.2 EC, BH BFS 
1994:25 H 
1, med 
ändringar 
enligt BFS 
2006:26 H 
10  

Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 18 § 
Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 kap. 19 § 
Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna 
anordningar med tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 4-5 §§  

2.7.3 EC, BH PBF 5:1-7 
och kap. 3§ 
(samt 
11:19-20§§ 
PBL) 

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

2.7.4 EC, BH BFS 
1991:36, 4§ 

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

 

2.8 Boverkets byggregler (BFS 1993:57) 
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2.8 
  

EC, BH 1:22 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns 
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från 
annan synpunkt 

 

2.9 Boverkets föreskrifter 2008:8, omtryck 2010:28, EKS 7 om 
tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) 

2.9 EC, BH BFS 
2010:28, 2§ 

Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns 
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från 
annan synpunkt 

 

2.10 Lagen och om energideklarationer (SFS 2006:985)  

2.10 EC, BH LED 11§, 
första 
stycket, 13 
och 25§§ 

Beslut om föreläggande (utan vite) som behövs enligt 25 § lagen 
om energideklarationer för att byggnadens ägare ska fullgöra sin 
skyldighet 
1. att, för byggnader med luftkonditioneringssystem enligt 10 § i 

lagen som inte ska skall energideklareras, se till att systemet 
regelbundet besiktigas på det sätt som anges i 11 § första 
stycket i lagen 

2. att den energideklaration som senast har upprättats för 
byggnaden är tillgänglig på väl synlig plats enligt vad som 
anges i 13 § i lagen 

 

2.11 Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988)  

2.11.
1 

EI 4:25-25a  Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till 
byggnadsnämnden för prövning. 

2.11.
2 

EI 5:3, tredje 
stycket 

Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och
vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt 
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2.11.
3 

EI 14:1, första 
stycket 3-7 

Besluta att ansöka om fastighetsbestämning 

2.11.
4 

EI, PEXCH 15:11 Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning 

 

2.12 Anläggningslagen (SFS 1973:1149) 

2.12.
1 

EI, PEXCH 12, 23 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten. 

2.12.
2 

EI 18  Rätt att påkalla förrättning  

2.12.
3 

EI, PEXCH 30  Godkännande av beslut eller åtgärd. 

 

2.13 Ledningsrättslagen (SFS 1973:1144) 

2.13.
1 

EI 21  Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten. 

2.13.
2 

EI, PEXCH 28  Godkännande av beslut eller åtgärd. 

 

2.14 Lagen om lägenhetsregister (SFS 2006:378) 

2.14.
1 

KI 10  Besluta om belägenhetsadress  

2.14.
2 

KI 11 Besluta om lägenhetsnumrering  

 

2.15 Lagen (1998:814) och förordningen (1998:929) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
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2.15.
1 

EC, BH 5  Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten avvisas från 
ett visst område som är av betydelse för friluftslivet 

2.15.
2 

EC, BH 6,7  Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed 
jämförlig anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål 
utomhus utan tillstånd (förutsätter delegation av beslutanderätten 
från länsstyrelsen) 
Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen 

2.15.
3 

EC, BH 9  Medgivande att ha affisch eller annan tillfällig anordning utomhus 
för reklam, propaganda eller liknande ändamål uppsatta mer än 
fyra veckor (förutsätter delegation av beslutanderätten från 
länsstyrelsen) Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen 

 

2.16 Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om 
brandfarliga och explosiva varor  

2.16.
1 

EC, BH 16-19§§  Beslut om tillstånd att hantera, överföra eller importera explosiva 
varor eller att yrkesmässigt eller i större mängd hantera 
brandfarliga varor 

2.16.
2 

EC, BH 19§ tredje 
stycket 

Beslut om nya eller ändrade villkor för tillstånd 

2.16.
3 

EC, BH 20  Beslut att återkalla tillstånd 

2.16.
4 

EC, BH 24 § tredje  
stycket 

Beslut att begära den hjälp av polismyndigheten som behövs för 
tillsynen 

2.16.
5 

EC, BH 25 Beslut om förelägganden och förbud, dock utan vite 

2.16.
6 

EC, BH 27  Beslut om avgiftsuttag i enskilda fall för tillståndsprövning, tillsyn, 
provtagning, undersökning, godkännanden och andra beslut och 
åtgärder 

2.17 Lag  om byggfelsförsäkring mm. (SFS 1993:320) 
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2.17.
1 

EC, BH 1 b § Beslut om att byggfelsförsäkring inte behövs 

2.17.
2 

EC, BH 14  Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs 

 

3. MILJÖBALKEN (MB) 
3.1 Allmänt 

3.1.1 EC 24:8 Besluta att på ansökan från tillståndshavaren upphäva eller ändra 
bestämmelser eller villkor i ett tillståndsbeslut. 

3.1.2 EC, MH 26:2 Anmäla misstanke om brott mot MB inklusive följdförordningar. 

3.1.3 EC, MH 26:9 Besluta att meddela föreläggande och förbud. 

3.1.4 EC, MH 26:13 Besöuta att ålägga tidgare ägare eller nyttjanderättshavare att 
lämna uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och 
adress. 

3.1.5 EC 26:15 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelas mot 
någon i egenskap av ägare till fastighet mm. till 
inskrivningsmyndigheten för inskrivning i inskrivningsregistret. 

3.1.6 EC, MH 26:20 Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan 
befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka 
miljön, ska lämna kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. 

3.1.7 EC, MH 26:21 Besluta att förelägag den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen. 

3.1.8 EC 26:22 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet, vidtar åtgärd 
eller som upplåter byggnad för bostäder eller annat ändamål, att 
utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar 
som behövs för tillsynen. 

 

 
 Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874 
 Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569  

 



 

 

 

        2017-01-27 
  

                                                    54 av 69 
 

3.1.9 EC 26:22 Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess 
verkningar i stället skall utföras av någon annan och utse någon att 
göra sådan undersökning.  

3.1.1
0 

EC 26:22 Besluta att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta 
berörd fastighet eller egendom till dess. 

3.1.1
1 

EC, MH 26:26 Beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas. 

3.1.1
2 

EC, MH 28:1 Besluta att meddela förbud vid vite att rubba eller skada 
mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas ut vid 
undersökningar. 

 

 

 

3.2. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 

3.2.1 EC, MH 6:4 Avge yttrande till Länsstyrelsen ifråga om en verksamhet eller 
åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

3.2.2 EC, MH 6:5  Avge yttrande till verksamhetsutövare med anledning av utökat 
samråd med miljökonsekvensbedömning. 

3.2.3 EC, MH 6:8 Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs 
tillsammans med ansökan i ett mål eller ärende. 

 

3.3 Naturvård 

3.3.1 EC, MH Kap. 7, 8 Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av föreskrifter som 
gäller. 

3.3.2 EC, MH Kap. 7, 8, 12 Besluta i tillsynsärende angående skötsel av jordbruksmark. 
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3.3.3 EC, MH Fo 
1998:1252 
23§ 

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

3.3.4 EC MB Avge yttrande till annan kommunal nämnd som prövar ärenden om 
dispens från föreskrifter om områdesskydd. 

 

3.4 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 
1998:899) 

3.4.1 EC 27  Besluta att förelägga verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd 
enligt 9:6 MB och enligt förordningen. 

3.4.2 EC, MH 9:10 MB Besluta i ärende om tillstånd att inrätta grundvattentäkt inom 
område där knapphet på sött grundvatten råder eller befaras 
uppkomma. 

3.4.3 EC, MH 13  Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med 
ansluten WC 

3.4.4 EC, MH 13  Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig 
avloppsanläggning. 

3.4.5 EC, MH 14  Besluta i anmälningsärende gällande ändring av avloppsanordning. 

3.4.6 EC, MH 15  Besluta om förstöring av föremål av personlig natur och låta avliva 
sällskapsdjur som innehas av privatpersoner om det är nödvändigt 
för att förhindra spridning av allvarlig smittsam sjukdom 

3.4.7 EC, MH 17  Besluta i ärende om tillstånd att inrätta värmepump för utvinning 
av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. 

3.4.8 EC, MH 27  Besluta att förelägga om försiktighetsmått eller förbud när ett 
anmälningsärende färdigberetts. 

3.4.9 EC, MH 40, 42  Besluta i ärende om tillstånd eller dispens att: 
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–sprida gödsel, slam eller annan orenlighet inom område med 
detaljplan eller intill sådant område eller inom annat tätbebyggt 
område, 
– inrätta annat slag av toalett än vattentoalett, 
– uppföra anläggning eller anordning som utnyttjar grundvatten, 
ytvatten eller mark som värmekälla eller värmemagasin inom 
område där yt- eller grundvatten kan förorenas. 

3.4.1
0 

EC 22:25 Besluta om villkor av mindre betydelse som miljödomstol eller 
länsstyrelse i beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 
överlåtit åt tillsynsmyndigheten att fastställa. 

3.4.1
1 

EC, MH 9:9 MB, 34 Besluta i tillsynsärende om åtgärder för bekämpning av ohyra och 
andra skadedjur. 

3.4.1
2 

EC, MH 37 Besluta i tillsynsärende avseende anmälan om anordnande av 
gödselstad eller liknande inom detaljplaneelagt område. 

3.4.1
3 

EC, MH 38 Besluta i tillsynsärende avseende anmälan om avsikten att ta i drift: 
– hotell, pensionat eller liknande där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds tillfällig bostad, 
– idrottsanläggning, campinganläggning, badanläggning, strandbad 
och liknande anläggning som är upplåten till allmänheten eller som 
annars utnyttjas av många människor, 
– lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling, 
– lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande. 

3.4.1
4 

EC, MH MB Besluta i andra tillsynsärenden avseende hälsoskydd. 

3.4.1
5 

EC, MH 9:7 MB, 
12-16§§  

Besluta i tillsynsärenden angående avloppsanordningar 
dimensionerade för högst 25 personekvivalenter. 

3.4.1
6 

EC, MH 17-19§§ Besluta i tillsynsärenden avseende värmepumpar. 

3.4.1
7 

EC, MH MB Besluta i tillsynsärende angående: 
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–  miljöfarlig verksamhet som i bilagan till Fo har beteckningen A 
eller B, miljöfarlig verksamhet som i bilagan till Fo har 
beteckningen C, 
– miljöfarlig verksamhet i övrigt.  

3.4.1
8 

EC, MH 26:20 Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge 
miljörapport. 

3.4.1
9 

EC 40  Meddela föreskrifter om begränsningar av eller villkor för 
utövande av gatumusik på viss offentlig plats om det behövs för att 
hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer. 

3.4.2
0 

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

3.4.2
1 

EC, MH 5, 21-22, 
5:26  

Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende angående 
mindre ändring av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. 

 

3.5 Förorenade områden 

3.5.1 EC, MH Kap. 10 Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom 
förorenade områden. 

3.5.2 EC, MH 10:12 Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom 
miljöriskområde. 

3.5.3 EC, MH 10:8 Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare eller 
den som annars är ansvarig för efterbehandling att utreda f 
föroreningar. 

3.5.4 EC, MH 10:2, 10:4  Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare eller 
den som annars är efterbehandlingsansvarig att utföra och bekosta 
efterbehandlingsåtgärder. 

3.5.5 EC 3  Avge yttrande till länsstyrelsen vid samråd avseende förklaring av 
område som miljöriskområde. 
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3.6 Vattenverksamhet 

3.6.1 EC 22:25 Besluta om villkor av mindre betydelse som miljödomstol i beslut 
om tillstånd till vattenverksamhet överlåtit åt tillsynsmyndighet att 
fastställa. 

3.6.2 EC, MH MB Besluta i tillsynsärende angående markavvattning 

3.6.3 EC, MH MB Besluta i tillsynsärende angående vattenverksamhet i övrigt. 

3.6.4 EC MB Avge yttrande till miljödomstol i ärende angående tillstånd till 
vattenverksamhet. 

3.6.5 EC MB Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende angående tillstånd till 
markavvattning. 

 

 

 

3.7 Täkter och jordbruksmark 

3.7.1 EC 12 kap Besluta i tillsynsärende angående täkt. 

3.7.2 EC, MH 12:11, 12:1 
26:11  

Besluta i tillsynsärende avseende vilthägn eller 
stängselgenombrott/dikesgenombrott, dock inte om beslutet 
innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras (jfr. 
31:11). 

3.7.3 EC 12:6  Besluta i tillsynsärende angående verksamhet eller åtgärd som kan 
väsentligt ändra eller skada naturmiljön, dock inte om beslutet 
innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras (jfr. 31:4 
5 p och 31:7) .  

3.7.4 EC, MH  Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens för 
djurhållning och gödselhantering enligt 9 § förordning om 
miljöhänsyn i jordbruket. 
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3.7.5 EC 12:6, 9 Avge yttrande till länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen i ärende 
angående anmälan för samråd för verksamhet/åtgärd som väsentligt 
kan komma att ändra eller skada naturmiljön. 

 
3.8 Kemiska produkter och biotekniska organismer 

3.8.1 EC, MH SNF 14 Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska 
bekämpningsmedel. 

3.8.2 EC, MH SNF 11 Besluta i tillsynsärende om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel . 

3.8.3 EC, MH NFS Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenföroreningar vid 
hantering av brandfarliga vätskor. 

3.8.4 EC, MH Fovo  Besluta i tillsynsärende om anläggningar som innehåller HCFC, 
halogener och HFC 

3.8.5 EC, MH  Besluta i tillsynsärende angående kemiska produkter och 
biotekniska organismer i övrigt. 

3.8.6 EC, MH  Avge yttrande till Kemikalieinspektionen eller länsstyrelsen i 
tillståndsärenden och övriga ärenden där yttrande begärs avseende 
kemiska produkter eller biotekniska organismer. 

 

 

 

 

3.9 Avfall och producentansvar 

3.9.1 EC, MH RHFSK 
15-21§§ 

Besluta i ärende om undantag eller dispens för: 
- Kompostering av matavfall 
- Slutbehandla latrin enligt 10 § RHFSK 
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- Slutbehandla slam enligt 12 § RHFSK 
- Totalbefrielse, eget omhändertagande av avfall 
- Gemensamt avfallskärl 
- Uppehåll i avfallshämtningen 
- Förlängt hämtningsintervall 

3.9.2 EC, MH  Besluta i tillsynsärende angående hushållsavfall, industriavfall, 
producentansvar eller hantering av avfall i övrigt. 

3.9.3 EC, MH MB 15:16 Begära uppgifter av den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov 
till eller omhändertar annat avfall än hushållsavfall och besluta i 
ärende om sådan uppgiftsskyldighet. 

3.9.4 EC, MH MB 15:30 Besluta i tillsynsärende om nedskräpning. 

3.9.5 EC, MH AVF  
26, 34§§ 

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd till 
yrkesmässig transport av avfall. 

3.9.6 EC, MH AVF  
27, 34 §§ 

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om särskilt tillstånd till 
transport av, mellanlagring, återvinning eller bortskaffande av 
farligt avfall. 

3.9.7 EC, MH AVF 51 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 hantering av avfall. 

 
3.10 Avgifter för prövning av tillsyn 

3.10.
1 

EC, MH 27:1 Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa för prövning och 
tillsyn enligt MB. 

3.10.
2 

EC, MH  Besluta att nedsätta eller efterskänka avgift enligt kommunens taxa 
för prövning och tillsyn enligt MB. 

 
3.11 Sanktioner 
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3.11.
1 

EC, MH 28:1, 28:6, 
28:8 

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

3.11.
2 

EC 30:3 Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger 1000 kr. 

3.11.
3 

EC, MH 33:4 Förelägga bidragsskyldig till miljöskadeförsäkring eller 
saneringsförsäkring att fullgöra sin skyldighet att bidra till 
försäkringarna. 

 

3.12 Brådskande ärenden 

3.12.
1 

Ordf  Överklaga beslut och domar som innefattar ändring av nämndens 
beslut eller avge yttrande inom föreskrivna tidsfrister. 

3.12.
2 

Ordf.  Besluta om föreläggande och förbud med vite eller förordna om 
rättelse på den ansvariges bekostnad att gälla omedelbart  besluta 
om föreläggande och förbud med vite eller förordna även om 
beslutet överklagas samt ansöka om verkställighet om rättelse på 
den ansvariges bekostnad att gälla omedelbart även om beslutet 
överklagas samt ansöka om verkställighet eller eller särskild 
handräckning. 

 

3.13 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 

3.13.1 EC, MH 2 Besluta i anledning av ansökan om tillstånd att inrätta enskild 
avloppsanläggning samt övriga avloppsärenden. 

3.13.2 EC, MH 3 Besluta i anledning av anmälan om inrättande av annan slags 
toalett än vattentoalett. 

3.13.3 EC, MH 4 Besluta i anledning av ansökan om tillstånd inom område med 
detaljplan hålla: 
- nötkreatur, häst get får eller svin, 
- pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, 
- orm. 
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3.13.4 EC, MH 6 Besluta i anledning av anmälan om spridning av gödsel, slam eller  
annan orenlighet inom eller  intill område med detaljplan. 

3.13.5 EC, MH 7 Besluta i anledning av ansökan om tillstånd för sådant upplag av 
petrolium-petroleum-, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, 
vägsalt, gödsel eller andra liknande produkter som kan förorena 
ytvattentäkt eller enskild grundvattentäkt. 

3.13.6 EC, MH 8 Besluta i anledning av ansökan om att sprida slam från allmänna 
avloppsreningsverk eller industriprocesser. 

3.13.7 EC, MH 9 Besluta i tillsynsärende avseende biltvätt på hårdgjorda ytor eller 
att på annat sätt avleda tvättvatten till sjöar och vattendrag. 

3.13.8 EC, MH 13 Meddela dispens från de lokala föreskrifterna för att skydda 
människors hälsa eller miljön om det är uppenbart att risk för 
människors hälsa eller miljön inte föreligger 

3.13.9 EC, MH 14 Besluta i anledning av avgifter för prövning av ansökningar om 
tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn 
i övrigt enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljö. 

 

3.14 Vattenskyddsföreskrifter (skyddsområden) 

3.14.1 EC Meddela undantag från föreskrifter. 

3.14.2 EC, MH Besluta om åtgärd med anledning av anmälan. 

 

4. Livsmedelslagstiftning 
4.1 Frågor om godkännande och registrering av 
livsmedelsanläggning mm. 
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4.1.1 EC, MH LFD 11 Beslut om fastställande av provtagningspunkter samt frekvensen av
normal respektive utvidgad kontroll av dricksvatten. 

4.1.2 EC, MH EG art. 
31.1a-b EGL 
art. 6.2 
LFo 23 

Beslut i ärende om registrering av livsmedelsanläggning. 

4.1.3 EC, MH EG, art 
31.2c 
LFo 23 

Beslut i ärende om godkännande av livsmedelsanläggning. 

4.1.4 EC, MH EG art. 60 
LFo 23 

Beslut i ärende om godkännande av anläggning för animaliska 
livsmedel. 

4.1.5 EC, MH EG art. 31, 
2d 
LFo 23 

Beslut i ärende om villkorat godkännande av 
livsmedelsanläggning. 

4.1.6 EC, MH EGA art. 
3.1a 
EG art. 60 
LFo 23 

Beslut i ärende om villkorat godkännande av anläggning för 
animaliska livsmedel. 

4.1.7 EC, MH EG art. 
31.2e 
LFo 24 

Beslut om tillfälligt upphävande av godkännande av 
livsmedelsanläggning. 

4.1.8 EC, MH EG art. 31 
EGH art. 4 

Beslut om permanent upphävande av godkännande av anläggning 
när verksamheten upphört. 

4.2 Åtgärder vid bristande efterlevnad mm. Livsmedel (p. 1-5 samt p 
13-14) och livsmedel och foder (p 6-12) 

4.2.1. EC, MH EG, 
art. 54 

Meddelande av förelägganden och förbud gällande bristande 
efterlevnad av foder- eller livsmedelslagstiftningen. 

4.2.2 EC LL 22,23 §§ Meddelande av förelägganden och förbud enligt lagrum eller enligt 
de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, förenat med vite 
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4.2.3 EC, MH LFo 8 Beslut om skyldighet att genomgå läkarundersökning. 

4.2.4 EC, MH LL 10, 22, 
24§§ 

Beslut att ta hand om en vara som har släppts ut på marknaden, 
eller uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden i strid lagrum 
eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, eller avses 
med ett föreläggande eller ett förbud eller om föreläggande eller 
förbudet inte följs. 

4.2.5 EC LL 6:6, 24§ Beslut om att på ägarens bekostnad låta förstöra omhändertagen 
vara, eller varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter. 

4.2.6 EC, MH EG art. 
54.2a 

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

4.2.7 EC, MH EG art. 
54.2b 

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

4.2.8 EC EG art. 
54.2c 

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

4.2.9 EC, MH EG art. 
54.2d 

Beslut om tillstånd till att foder eller livsmedel används för andra 
ändamål än dem som de ursprungligen var avsedda för enligt.  

4.2.1
0 

EC, MH EG art. 
54.2e 

Beslut om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela 
eller delar av det berörda företaget under en lämplig 
tidsperiod. 

4.2.1
1 

EC, MH EG art. 
54.2g 

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

4.2.1
2 

EC, MH EG art. 
54.2h 

Beslut om andra åtgärder som anses vara motiverade. 

4.2.1
3 

EC LL 26 Beslut om rättelse på den felandes bekostnad. 
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4.2.1
4 

EC, MH LL 25 Beslut om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja 
risk för smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren 
om att smitta sprids eller misstänks spridas genom livsmedel. 

 
 
 
4.3 Åtgärder vid bristande efterlevnad - Lag om foder och animaliska 
biprodukter (SFS 2006:805) 
 

4.3.1 EC, MH 23 Meddelande av förelägganden och förbud som behövs för att lagen, 
de föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av lagen, de 
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har 
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna, skall följas. 

4.3.2 EC 24 Meddelande av föreläggande och förbud enligt 23 § eller enligt de 
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, förenat med vite. 

4.3.3 EC, MH 25 Beslut att ta hand om en vara som har släppts ut på marknaden, 
eller som uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden eller 
användas i strid med 7 och 8 §§, de föreskrifter som meddelats med 
stöd av 9 eller 11 § eller de EG-bestämmelser som kompletteras av 
lagen samt avses med ett föreläggande eller förbud enligt 23 § om 
föreläggandet eller förbudet inte följs.  

4.3.4 EC 25 Beslut om att låta förstöra en vara på ägarens bekostnad. 

4.3.5 EC 26 Beslut om rättelse på den felandes bekostnad. 

 
4.4. Kontroll av införsel av foder och livsmedel från tredjeländer 

4.4.1 EC EG art. 
20-21 
EG art. 19.1 
 

Beslut om omhändertagande av livsmedel eller foder från 
tredjeländer som inte överensstämmer med bestämmelserna i 
foder- eller livsmedelslagstiftningen samt beslut om att:  
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a) Förordna om att fodret/livsmedlet destrueras, blir föremål för 
särskild behandling eller återsänds utanför gemenskapen eller 
vidtagande av andra lämpliga åtgärder  
b) Beträffande livsmedel eller foder som redan släppts ut på 
marknaden, förordna om att fodret/livsmedlet återkallas eller dras 
tillbaka från marknaden innan någon av de åtgärder som anges 
ovan vidtas. 

4.4.2 EC, MH EG 19.2 Beslut om att omhänderta sändning i avvaktan på destruktion eller 
vidta andra lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att skydda 
människors och djurs hälsa. Beträffande livsmedel/foder av 
icke-animaliskt ursprung som är föremål för strängare kontroller i 
enlighet med art. 15.5 och som inte kontrollerats eller hanterats i 
enlighet med art. 17, se till att det återkallas och omhändertas och 
att det därefter antingen destrueras eller återsänds i  enlighet med 
art 21. 

4.4.3 EC, MH EG art. 18 Beslut om att omhänderta en sändning till dess 
kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig kontroll vid 
misstanke om bristande efterlevnad mm. 

 

4.5 Avgifter 

4.5.1 EC, MH AOK 5-6§§, 
TOK 11§ 

Beslut om inklassning av livsmedelsföretag vilken ligger till grund 
för årlig kontrollavgift. 

4.5.2 EC, MH TOK 
12, 18§§ 

Besluta om nedsättning av kontrolltiden för en anläggning om den 
blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet. 

4.5.3 EC, MH AOK 11 
TOK 16 
EG art. 28 

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

4.5.4 EC, MH AOK 
13-14§§ 

Beslut om avgift för godkännande och registrering . 
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TOK 
7-10§§ 

4.5.5 EC, MH LFo 34 Beslut om ersättning för kontrollmyndighetens kostnader som 
uppkommer till följd av åtgärder i samband med omhändertagande 
av vara enligt 24 § livsmedelslagen. 

4.5.6 EC, MH AFKA 
5-6§§ 

Beslut om inklassning av foderföretagare och företagare som 
befattar sig med animaliska biprodukter vilken ligger till grund för 
årlig kontrollavgift. 

 

5 Övrig lagstiftning 
5.1 Smittskyddslagen (SFS 2004:168) 

5.1.1 EC, MH 10 § Besluta om att åtgärder vidtas för att förebygga och begränsa utbrott
eller spridning av smittsamma sjukdomar. 

  

5.2 Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730) 

5.2.1  EC, MH  21  Besluta om att begära upplysningar och handlingar som behövs för 
att nämnden ska kunna bedriva kontroll enligt denna lag. 

5.2.2 EC, MH TRL Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa för tillsyn enligt 
lag om handel med receptfria läkemedel. 

 

 

5.3 Lag  om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
(SFS 2006:1570) 
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5.3.1 EC, MH 4 § Besluta om att åtgärder vidtas till skydd för människors hälsa i 
fråga om transportmedel, bagage och annat gods samt djur. 

5.3.2 EC, MH 25 § Besluta om avgifter för åtgärder enligt denna lag. 

 
5.4 Begravningslagen (SFS 1990:1144) 

5.4.1 EC, MH 11 Besluta om åtgärder till skydd mot olägenheter för människors 
hälsa enligt miljöbalken vid gravsättning i en kyrka, ett gravkor 
eller något annat särskilt anordnat gravrum. 

5.4.2 EC, MH 7:30 Meddela att ändringar får göras på gravplatsen som är nödvändiga 
för att tillgodose kraven på bl a miljöskydd och hälsoskydd. 

 
5.5 Ordningslagen (SFS 1993:1617) 

5.5.1 EC, MH  Avge yttrande i ärenden enligt ordningslagen. 

 

5.6 Alkohollagen (SFS 1994:1738) 

5.6.1 EC, MH 13 § Avge yttrande i ärenden enligt alkohollagen. 

 

5.7 Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

5.7.1 EC, MH 3 Avge yttrande i ärende som socialnämnden behöver för nämndens 
verksamhet. 

 
5.8 Skogsvårdsförordningen SFS (1993:1096)  

5.8.1 EC, MH 30 § Fo Avge yttranden i samrådsärende avseende naturvårds- och 
kulturmiljö- vårdsärenden av särskild vikt med hänsyn till de lokala 
förhållandena. 

 

 

 
 Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874 
 Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569  

 



 

 

 

        2017-01-27 
  

                                                    69 av 69 
 

 

5.9 Terrängkörningslagen (SFS 1975:1313) 
 

5.9.1 EC, MH 2 § Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om ansökan om dispens 
från lagen 

 
 

5. 10 Förordning om användande av vattenskoter (SFS 1993:1053) 

5.10.1 EC, 
MH 

4 § Avge yttranden till Länsstyrelsen om undantag från förbud enligt 
lagen. 

 

 

6. Särskild delegation 
 

6.1.1 Ordf. KL 6:36 Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas 
vid nämndens nästa sammanträde. 

6.1.2 EC  Besluta i andra frågor vilka till sin art och betydelse är jämföriga 
med de ovan angivna. 
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