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Allmänt om delegation 

Enligt 7 kap. 5-6 §§ kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt anställd att besluta på  
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden (delegation). Delegaten beslutar  
i nämndens ställe med samma verkan som när nämnden själv fattat beslut och kan överklagas  
på samma sätt. Nämnden kan inte ändra beslutet, däremot kan nämnden återkalla delegationen.  
 
Genom delegation får nämnden möjlighet att fokusera på ärenden av principiell karaktär.  
För medborgaren innebär det en effektivare hantering.   
 
Enligt 6 kap. 38 § KL får beslutanderätten inte delegeras när det gäller; 

• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
• framställningar eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att  

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet  

eller annars av större vikt, 
• ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden,  
•  eller ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 
Nämnden får uppdra åt ordförande eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta  
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
 
Alla beslut som fattas med stöd av delegation från nämnden ska anmäls till nämnden.  
Ansvaret för att detta görs ligger hos delegaten. 

Delegation eller verkställighet 

Gränsen mellan delegation och verkställighet kan vara svår att avgöra. Kännetecknande för 
delegationsbeslut – enligt kommunallagens mening – är att det krävs självständiga 
överväganden.  Besluten är ofta möjliga överklagas. Verkställighetsbeslut kännetecknas ofta  
av att möjlighet till självständiga bedömningar saknas. Verkställighetsbeslut är även beslut  
som fattas med stöd av författning, avtal eller andra myndighetsbeslut, men även beslut  
som följer av ledningsansvaret för underställd personal.  

Beslutsfattande 
Om nämnden med stöd av 7 kap. 5 § KL uppdrar åt förvaltningschefen att fatta beslut får  
nämnden enligt 7 kap. 6 § KL överlåta åt denne att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom 
kommunen att fatta beslutet. 

Medarbetare som har befattningar med beslutanderätt enligt delegationsordningen får   
beslutanderätt först efter godkännande av avdelningschef. Delegation ges skriftligen på 
delegationsblankett och gäller tillsvidare. 

Medarbetare som har delegation får fatta beslut utifrån vad som framgår i delegations- 
ordningen. Delegaten ska följa givna bestämmelser, riktlinjer och policys. Man är också  
ansvarig för i de fall samverkan enligt samverkansavtalet krävs, att genomföra eller initiera  
en sådan förhandling innan beslut tas. 

Vid tveksamhet kan alltid ärendet, på delegatens initiativ, överlämnas till behörig chef  
eller nämnd för avgörande.  

Delegat får inte handlägga eller fatta beslut i ärenden där jäv föreligger, se 7 kap. 4 §  
och 6 kap. 28-32 §§ KL. 
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Använda förkortningar i delegationsordningen 

AF  Avfallsförordning (2011:927)  

Art.  Artikel  

FAM  Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador  

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

FAOKL Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll för livsmedel 
och visa jordbruksprodukter 

FAPT  Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn  

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

FMH  Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  

FL  Förvaltningslagen (SFS 2017:900)  

GDPR  EU:s dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016  

Kap  Kapitlet  

KL  Kommunallagen (SFS 2017:725)  

Kommunens 
taxa  

De av kommunfullmäktige fastställda taxorna för respektive nämnd 

LF Livsmedelsförordningen (2006:813) 

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

LIVSFS  Livsmedelsverkets föreskrifter  

LL Livsmedelslagen (2006:804) 

LTLP Lag(2018:2088) om tobak och liknande produkter 

MB  Miljöbalken (SFS 1998:808)  

MKB  Miljökonsekvensbeskrivning  

MTF  Miljötillsynsförordning (2011:13)  

NFS  Naturvårdsverkets författningssamling  

PBB  Årets prisbasbelopp  

SFS  Svensk Författningssamling  

SJVFS  Statens jordbruksverks författningssamling  

SSF  Strålskyddsförordning (2018:506)  

SSL  Strålskyddslagen (2018:396)  

SSMFS  Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling  

TF  Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105)  

  



5 

 

Kristianstads kommun | 2022-09-14 

Delegation från miljö- och hälsoskyddsnämnden  
Delegeringstabellen redovisar hur långt i organisationen som beslutsrätt delegeras. Delegater 
med större delegationsrätt inom området än den angivna, har också delegation. En enhetschef 
har mer omfattad delegation än en handläggare. Avdelningschefens delegation är den mest 
omfattande inom avdelningen. En förvaltningschef har slutligen mer omfattande delegation än 
en avdelningschef. Ersättare för förvaltningschef är ställföreträdande förvaltningschef. Ersättare 
för ordförande är vice ordförande 

1. Allmänna ärenden 
Nr Lagrum Ärende Delegat Kommentar 

1.1 Förvaltningsrättsliga beslut 

1.1.1 6 kap. 39 § KL Beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande 
inte kan avvaktas. 

Ordförande  

1.1.2 2 kap. TF 

6 kap. 3 § OSL 

Avslag på begäran om utlämnande av 
allmän handling eller uppställande av 
villkor för utlämnande av allmän 
handling. 

Förvaltnings
chef 

Besvärs-
instans; 
Kammar-
rätten i 
Göteborg 

1.1.3 15 § FL  Begära och vid behov förelägga om att 
ombud styrker sin behörighet genom 
fullmakt. 

Hand-
läggare 

 

1.1.4 20 § FL  Förelägga den enskilde att avhjälpa en 
brist i framställning som finns kvar 
efter hjälp enligt allmän 
serviceskyldighet, om bristen medför 
att framställningen inte kan läggas till 
grund för en prövning i sak. 

Hand-
läggare 

 

1.1.5 37-39 §§ FL  Ompröva felaktigt beslut. Instans som 
fattat 
ursprungligt 
beslut 

 

1.1.6 37-39 §§ FL Besluta att inkommen överklagande 
inte föranleder omprövning. 
 

Avdelnings-
chef 
 
Enhetschef 

 

1.1.7 45 § FL Pröva att överklagande inkommit i 
rätt tid samt avvisa för sent 
inkommen överklagande. 

Hand-
läggare  

 

1.1.8  Föra nämndens talan vid 
förhandlingar i domstol och 
miljöprövningsdelegationen. 

Avdelnings-
chef 
 

 

1.1.9 6 och 10 § 
Arkivlagen 

Besluta om revidering av 
dokumenthanteringsplan. 

Förvaltnings
chef 

 

1.1.10  
 

Besluta om revidering av 
attestordning 

Förvaltnings
chef 
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1.2 Avtal och ekonomi 

1.2.1  Beslut om avtal efter genomförd 
offentlig upphandling. 

Förvaltnings
chef 

 

1.2.2 

 

 Beslut om avtal inom förvaltningens 
verksamhetsområde som inte kräver 
upphandling. 

Avdelnings-
chef 

Enhetschef 

 

1.3 Dataskyddsförordningen – GDPR 

1.3.1 
 

Art 12 p. 5 
GDPR 
 

Beslut om att ta ut en rimlig avgift vid 
begäran om information enligt 
artiklarna 13 och 14 GDPR. 
 

Förvaltnings
chef 

 

1.3.2 
 

Art 12 p. 5 
GDPR 
 

Beslut om att vägra att tillmötesgå 
begäran om information enligt 
artiklarna 13 och 14 GDPR. 
 

Förvaltnings
chef 

 

1.3.3 
 

Art 17 GDPR  
 

Beslut om radering. 
 

Förvaltnings
chef 

 

1.3.4 
 

Art 18 GDPR  Beslut om rätt till begränsning av 
behandling. 

Förvaltnings
chef 

 

1.3.5 
 

Art 28 GDPR  
 

Underteckna 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

Förvaltnings
chef 

 

1.3.6 
 

Art 33 GDPR  
 

Anmälan av personuppgiftsincident 
till tillsynsmyndigheten. 

Dataskydds-
ombud 

 

1.3.7 
 

Art 30 GDPR  
 

Fastställa ändamål och medel för 
behandling. 
 

Avdelnings-
chef 

Enhetschef 

 

2. Miljöbalkens områden 
Nr Lagrum Ärende Delegat Kommentar 

2.1 Allmänna hänsynsregler m.m., 2 kap MB 

2.1.1 2 kap. 2-9 §§, 
26 kap. MB 
 

Besluta i tillsynsärende gällande 
tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna. 
 

Hand-
läggare 

 

2.2 Miljöbedömningar 6 kap. MB 

2.2.1 6 kap. 15§ MB Avge yttrande om MKB i samband 
med att MKB för plan eller program 
upprättas. 

Hand-
läggare 

 

2.2.2 6 kap. 20§ MB Avge yttrande över specifik 
miljöbedömning. 

Hand-
läggare 

 

2.2.3 6 kap. 26§ MB Avge yttrande till länsstyrelsen med 
anledning av utökat samråd om 
betydande miljöpåverkan. 

Hand-
läggare 
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2.3  Skydd av områden 7 kap. MB 

2.3.1 7 kap. MB, 2 
kap. 9 § MTF  

Besluta i tillsynsärende gällande 
område över vilka kommunen har 
tillsyn enligt 7 kap. MB. 

Hand-
läggare 

 

2.3.2 7 kap. 7 § MB  

 

Besluta i ärende om dispens från 
föreskrift som kommunen meddelat 
för naturreservat. 

Hand-
läggare 

 

2.3.3 7 kap. 22 § MB  
 

Beslut i ärenden om tillstånd enligt 
föreskrifter som kommunen har 
meddelat för vattenskyddsområden 
eller om dispens från sådana 
vattenskyddsföreskrifter, om det finns 
särskilda skäl för det. 

Hand-
läggare 

 

2.3.4 7 kap. 22 § MB  
 

Beslut med anledning av ansökan om 
tillstånd eller dispens från föreskrifter 
som länsstyrelsen har meddelat för 
vattenskyddsområde, där det har 
överlåtits till kommunen att medge 
undantag. 
 

Hand-
läggare 

 

2.3.5 7 kap. 22 § MB  

 

Beslut i anmälningsärenden enligt 
föreskrifter som kommunen har 
meddelat för vattenskyddsområden 
eller som länsstyrelsen har meddelat 
men där handläggningen av 
anmälningsärenden har överlåtits till 
kommunen. 
 

Hand-
läggare 

 

2.4  Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap. MB 

2.4.1 19 kap. 4§ MB, 
9§ FMH, 22 
kap. 4 och 10§§ 
MB 

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

Hand-
läggare 

 

2.4.2 19 kap. 4§ MB, 
9§ FMH, 22 
kap. 4 och 10§§ 
MB 

Avge yttrande till länsstyrelse eller 
mark- och miljödomstol gällande 
specifika handlingar eller villkor vid 
prövning av ansökan om miljöfarlig 
verksamhet. 

Hand-
läggare 

 

2.4.3 26 kap. 9§ MB, 
1 kap. 11§ MPF, 
27§ FMH 

Besluta om föreläggande i 
anmälningsärenden angående ändring 
av miljöfarlig verksamhet. 

Hand-
läggare 

 

2.4.4 26 kap. 9§ MB, 
1 kap. 10§ MPF, 
2 kap 4 § MPF, 
27§ FMH 
 

Besluta i anmälningsärenden 
angående uppodling av annan mark 
än jordbruksmark. 

Hand-
läggare 
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2.4.5 13 § pkt.1 FMH Besluta i ärenden om tillstånd att 
inrätta avloppsanordning med 
ansluten vattentoalett. 

Hand-
läggare  

 

2.4.6 13 § pkt.2 FMH Besluta i ärenden om tillstånd att 
inrätta vattentoalett till befintlig 
avloppsanläggning. 

Hand-
läggare 

 

2.4.7 13§ andra 
stycket FMH 

Besluta i ärende om anmälan för att 
inrätta annan avloppsanordning än 
som kräver tillstånd. 

Hand-
läggare 

 

2.4.8 14§ FMH Besluta i ärenden om anmälan om 
ändring av sådana 
avloppsanordningar som avses i 13§ 
FMH. 

Hand-
läggare 

 

2.4.9 17§ första 
stycket första 
meningen FMH 

Besluta i ärenden om anmälan för att 
inrätta en värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten 
eller grundvatten. 

Hand-
läggare 

 

2.4.10 27§ FMH Avgöra att gjord anmälan inte 
föranleder någon åtgärd. 

Hand-
läggare 

 

2.4.11 37§ FMH Beslut i ärende om anmälan om 
gödselstad eller annan upplagsplats 
för djurspillning inom ett område med 
detaljplan. 

Hand-
läggare 

 

 

2.4.12 38§ FMH Besluta i ärenden om anmälan om att 
driva eller arrangera viss verksamhet 
enligt 38§ FMH. 

Hand-
läggare 

 

2.4.13 39§ FMH, 
lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors 
hälsa och 
miljön 
 

Besluta i ärenden om tillstånd att 
hålla vissa djur inom område med 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser där tillstånd 
krävs enligt kommunens lokala 
föreskrifter. 

Hand-
läggare 

 

2.4.14 40§ pkt 3 FMH, 
lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors 
hälsa och 
miljön 
 

Beslut i ärende om tillstånd eller 
anmälan för att inrätta annan toalett 
än vattentoalett där tillstånd eller 
anmälan krävs enligt kommunens 
föreskrifter. 

Hand-
läggare  

 

2.4.15 Lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors 
hälsa och 
miljön 

Besluta om dispens från vad som 
gäller enligt kommunens lokala 
föreskrifter för att skydda människors 
hälsa och miljön, om det är uppenbart 
att risk för olägenheter från miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 
 

Avdelnings-
chef 
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2.4.16 9 kap. 9§ MB Besluta i tillsynsärende om åtgärder 
för bekämpning av ohyra och andra 
skadedjur samt besluta i andra 
tillsynsärenden angående hälsoskydd. 

 

Hand-
läggare 

 

2.4.17 9 kap. 15§ MB Besluta om åtgärder mot 
smittspridning från objekt eller 
sällskapsdjur som innehas av 
privatperson 

Avdelnings-
chef 

 

2.4.18 Bilskrotnings-
förordning 
(2007:186) 

Avge yttrande till länsstyrelsen över 
ansökan om auktorisation av 
bilskrotningsverksamhet. 
 

Hand-
läggare 

 

2.5  Verksamheter som orsakar miljöskador 10 kap. MB 

2.5.1 10 kap. 14§ 
MB, 18-21§§ 
FAM 

Beslut i tillsynsärende angående 
avhjälpande av föroreningsskada eller 
allvarlig miljöskada.  
 

Hand-
läggare 
 

 

2.5.2 28§ FMH Besluta i anmälningsärenden om 
avhjälpandeåtgärd med anledning av 
en föroreningsskada, när åtgärden 
kan medföra ökad risk för spridning 
eller exponering av föroreningarna. 
 

Hand-
läggare 

 

2.6  Vattenverksamhet, 11 kap. MB 

2.6.1 11 kap. 9a-b§ 
MB 

Yttrande till länsstyrelsen i ärenden 
om anmälan av vattenverksamhet. 

Hand-
läggare 

 

2.7  Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB 

2.7.1 12 kap. 6§ Yttrande i ärenden om anmälan för 
samråd.  
 

Hand-
läggare 

 

2.7.2 12 kap. 6§ Besluta i ärende om anmälan för 
samråd. 
 

Hand-
läggare 

 

2.7.3 36§ SJVFS 
2004:62 

Medgivande av undantag från 
bestämmelser om miljöhänsyn i 
jordbruket vad avser växtnäring. 
 

Hand-
läggare 

 

2.8  Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB 

2.8.1 6 kap. 1§ NFS 
2015:2 
Föreskrifter om 
spridning och 
viss övrig 
hantering av 
växtskydds-
medel 

Besluta i ärenden om tillstånd för att 
yrkesmässig spridning av 
växtskyddsmedel inom ett 
vattenskyddsområde. 

Hand-
läggare 
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2.8.2 4 kap. 4§ NFS 
2015:3 
Föreskrifter om 
spridning av 
vissa biocid-
produkter 

Besluta i ärenden om information om 
spridning av biocider. 

Hand-
läggare 

 

2.8.3 2 kap. 39§ SFS 
Förordning 
(2014:425) om 
bekämpnings-
medel 

Besluta i ärenden om dispens för 
spridning av växtskyddsmedel. 

Hand-
läggare 

 

2.8.4 2 kap. 40§ SFS 
2014:425 

Besluta i ärenden om tillstånd för 
spridning av växtskyddsmedel. 

Hand-
läggare 

 

2.8.5 2 kap. 41§ SFS 
2014:425 

Besluta i ärenden om anmälan om 
spridning av växtskyddsmedel 

Hand-
läggare 

 

2.8.6 3 kap. 1§ NFS 
2017:5 

Beslut efter information om 
installation av cistern.  

Hand-
läggare 

 

2.8.7 6 kap. 1§ NFS 
2017:5 
 

Beslut om omhändertagande av 
cisterner och rörledningar som tas ur 
bruk. 

Hand-
läggare 

 

2.8.8 7 kap. 1§ NFS 
2017:5 

Besluta om att medge undantag från 
krav i föreskrifter gällande 
brandfarliga vätskor och spilloljor. 

Avdelnings-
chef  

 

2.8.9 NFS 2017:5  Besluta i övriga tillsynsärenden om 
skydd mot mark- och 
vattenföroreningar. 

Hand-
läggare 

 

2.8.10 Förordning 
(2016:1128) 
om fluorerade 
växthusgaser 

Besluta i tillsynsärenden om 
fluorerade växthusgaser. 

Hand-
läggare 

 

2.8.11 Förordning 
(2007:19) om 
PCB m.m. 

Besluta i anmälnings- och 
tillsynsärenden. 

Hand-
läggare 

 

2.8.12 2 kap. 19 § pkt. 
5 & 7-9, 31§ 
pkt. 5-6 samt 
32§ MTF, 
Förordning 
(2013:413) om 
kosmetiska 
produkter 

Besluta i tillsynsärenden över 
kemiska och kosmetiska produkter 
samt biotekniska organismer i övrigt 
där nämnden ansvarar för tillsynen. 

Hand-
läggare 

 

2.8.13  Avge yttranden till 
Kemikalieinspektionen eller 
länsstyrelsen i tillståndsärenden och 
övriga ärenden där yttrande begärs 
avseende kemiska produkter. 

Hand-
läggare 
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2.9  Avfall 15 kap. MB 

2.9.1 15 kap. 24§ MB Besluta i ärende om dispens/tillstånd 
att själv kompostera eller på annat 
sätt återvinna eller bortskaffa avfall. 
 

Hand-
läggare 

 

2.9.2 45§ AF Besluta i ärende om anmälan om 
kompostering eller annan 
återvinning/annat bortskaffande av 
annat hushållsavfall än 
trädgårdsavfall. 

Hand-
läggare 

 

2.9.3 32§ Lokala 
föreskrifter om 
avfallshantering 

Beslut i ärende om kompostering av 
matavfall. 

Hand-
läggare 

 

2.9.4 33§ Lokala 
föreskrifter om 
avfallshantering 

Beslut i ärende om eget 
omhändertagande av avfall från små 
avloppsanläggningar. 
 

Hand-
läggare 

 

2.9.5 34§ Lokala 
föreskrifter om 
avfallshantering 

Beslut i ärende om förlängt 
hämtningsintervall av avfall från små 
avloppsreningsanläggningar. 
 

Hand-
läggare 

 

2.9.6 36d§ Lokala 
föreskrifter om 
avfallshantering 

Besluta i ärende om delat 
abonnemang eller gemensam 
avfallslösning. 
 

Hand-
läggare 

 

2.9.7 37§ Lokala 
föreskrifter om 
avfallshantering 

Beslut i ärende om uppehåll i 
hämtning av rest- och matavfall, slam, 
latrin för permanentboende och 
fritidshus. 
 

Hand-
läggare 

 

2.9.8 42§ AF Yttrande till länsstyrelsen i ärende om 
anmälan av transport av eget farligt 
avfall. 

Hand-
läggare 

 

2.9.9 42§ AF Yttrande till länsstyrelsen i ärende om 
tillstånd för yrkesmässig transport av 
avfall 

Hand-
läggare 

 

2.10  Tillstånds giltighet, omprövning m.m. 24 kap. MB 

2.10.1 24 kap. 8§ MB Yttrande till tillståndsmyndigheten 
om upphävande av tillstånd eller om 
att ändra eller upphäva andra 
bestämmelser eller villkor i ett 
tillstånd. 

Hand-
läggare 

 

2.11  Tillsyn 26 kap. MB 

2.11.1 26 kap. 9§ MB Besluta om föreläggande utan vite. Hand-
läggare  

 

2.11.2 26 kap. 9§ MB Besluta om förbud utan vite mot 
användande av avloppsanläggning.  

Hand-
läggare 
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2.11.3 26 kap. 2§ MB Anmäla överträdelser till polis eller 
åklagare om det finns misstanke om 
brott. 

Avdelnings-
chef 

 

2.11.4 26 kap. 13§ MB Besluta att ålägga tidigare ägare eller 
nyttjanderättshavare att lämna 
uppgifter om ny ägares eller 
nyttjanderättshavares namn och 
adress. 

Hand-
läggare 

 

2.11.5 26 kap. 15§ MB Besluta att sända föreläggande eller 
förbud, som meddelats mot någon i 
egenskap av ägare till en fastighet 
m.m. till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel. Likaså ska en 
anmälan göras till 
inskrivningsmyndigheten då 
föreläggande/beslut inte längre gäller. 

Hand-
läggare 

 

2.11.6 26 kap. 19§ MB Besluta att begära att den som 
bedriver verksamhet som kan befaras 
medföra olägenhet för människors 
hälsa eller miljön ska lämna förslag på 
kontrollprogram eller förbättrande 
åtgärder. 
 

Hand-
läggare 

 

2.11.7 26 kap. 20§ MB 
samt 6§ NFS 
2016:8 

Om särskilda skäl föreligger bevilja 
anstånd att lämna miljörapport i en 
månad med grunddelen och 
emissions-deklarationen och högst tre 
månader med textdelen. 
 

Hand-
läggare 

 

2.11.8 26 kap. 21§ MB Besluta att förelägga den som 
bedriver verksamhet eller vidta 
åtgärd att lämna de uppgifter eller 
handlingar som behövs för tillsynen. 
 

Hand-
läggare 

 

2.11.9 26 kap. 22§ MB Besluta att förelägga den som 
bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd eller som upplåter byggnad för 
bostäder eller allmänt ändamål, att 
utföra sådana undersökningar av 
verksamheten och dess verkningar 
som behövs för tillsynen. 
 

Hand-
läggare 

 

2.11.10 26 kap. 26§ MB Besluta att beslut i tillsynsärende ska 
gälla omedelbart även om det 
överklagas. 
 

Hand-
läggare 

 

2.12  Avgifter 27 kap. MB 
 

2.12.1 27 kap 1§ MB 
samt 
kommunens 
taxa 

Beslut om att påföra avgift för 
prövning och tillsyn enligt 
kommunens taxa om avgifter inom 
miljöbalkens tillämpningsområde. 

Hand-
läggare 
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2.12.2 9 kap. 5§ FAPT Bestämma att beslut om avgift ska 
gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

Hand-
läggare 

 

2.13  Tillträde m.m. 28 kap. MB 

2.13.1 28 kap. 1 och 
8§§ MB 

Begära den polishjälp som krävs för 
tillträde och åtgärder inom tillsynen. 
 

Hand-
läggare 

 

2.14  Miljösanktionsavgifter 30 kap. MB 

2.14.1 30 kap. 3§ MB 
samt förordning 
(2012:259) om 
miljösanktions-
avgift 

Besluta om miljösanktionsavgift upp 
till 5 000 kr.  

Hand-
läggare 

 

3. Strålskyddslagen (2018:396) 
Nr Lagrum Ärende Delegat Kommentar 

3.1 8 kap. 11§ SSL 
samt 8 kap. 2§ 
SSF 

Besluta att begära tillträde samt 
upplysningar eller handlingar som 
behövs för sådan tillsyn enligt 
strålskyddslagen som nämnden 
ansvarar för. 

Hand-
läggare 

 

3.2 8 kap. 6 § SSL Besluta om de förelägganden och 
förbud som behövs för att denna lag, 
föreskrifter eller villkor ska efterlevas. 

Hand-
läggare 

 

3.3 8 kap. 10 § SSL Besluta om att vidtagna åtgärder som 
åligger någon ska ske på dennes 
bekostnad. 

Hand-
läggare 

 

3.4 8 kap. 8§ SSL Besluta att omhänderta ett radioaktivt 
material eller en teknisk anordning 
som kan alstra strålning. 

Hand-
läggare 

 

3.5 8 kap. 9§ SSL Besluta att försegla fastigheter, 
utrymmen eller anordning som kan 
alstra strålning. 

Hand-
läggare 

 

3.6 9 kap. 1-7§§ 
SSL 

Anmäla om misstanke om 
överträdelse. 

Avdelnings-
chef 

 

3.7 10§ SSMFS 
(2012:5) 

Besluta i ärenden om anmälan av 
verksamhet där solarium upplåts till 
allmänheten. 

Hand-
läggare 

 

3.8 10 kap. 4§ SSL,      8 
kap14§ SSF samt 
kommunens taxa 

Besluta att ta ut avgift för 
tillsynsärende enligt 
strålskyddslagstiftningen. 

Hand-
läggare 
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4. Lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799) 
Nr Lagrum Ärende Delegat Kommentar 

4.1 7 § lag 
2014:799  

Besluta att få tillträde eller begära få 
de upplysningar och handlingar som 
behövs för tillsynen. 
 

Hand-
läggare 

 

4.2 8 § lag 
2014:799 

Besluta att meddela de föreläggande 
som behövs för att 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 98/2013 ska 
följas. 

Hand-
läggare 

 

4.3 11 § lag 
2014:799 

Besluta att ta ut avgift för tillsyn enligt 
lagen. 

Hand-
läggare 

 

4.4 12 § lag 
2014:799 

Anmäla om misstanke om 
överträdelse. 

Avdelnings-
chef 

 

5. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter  
Nr Lagrum Ärende Delegat Kommentar 

5.1 Tobaksvaror och örtprodukter för rökning 
5.1.1 LTLP 

(2018:2088)  
5 kap. 2 §. 
 

Beslut att bevilja försäljningstillstånd 
för detalj- respektive partihandlare 
 

Hand-
läggare 

 

5.1.2 LTLP 
(2018:2088)  
5 kap. 9 § 

Beslut att bevilja försäljningstillstånd 
efter ansökan från konkursbo 
 

Hand-
läggare 

 

5.1.3 LTLP 
(2018:2088)  
7 kap. 9 § 

Föreläggande och förbud utan vite 
som behövs för att lagen eller en 
föreskrift som har meddelats med 
stöd av lagen ska följas 
 

Hand-
läggare 

Detta avser 
inte 
återkallelse 
av tillstånd 

5.1.4 LTLP 
(2018:2088)  
7 kap. 9 § 

Beslut att förena föreläggande eller 
förbud med vite 

Alkohol-
utskottet 

 

5.1.5 LTLP 
(2018:2088)  
5 kap. 2 § 

Beslut om att avslå ansökan om 
försäljningstillstånd 

Alkohol-
utskottet 

 

5.1.6 LTLP 
(2018:2088)  
7 kap. 11 § 

Får meddela tillståndshavaren en 
varning 

Alkohol-
utskottet 

 

5.2 Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

5.2.1 LTLP 
(2018:2088)  
7 kap. 12 § 

Föreläggande samt förbud av enstaka 
produkter utan vite som behövs för 
att lagen eller en föreskrift som har 
meddelats med stöd av lagen ska 
följas 

Hand-
läggare 

Detta avser 
inte förbud 
att bedriva 
detaljhandel 
med e-
cigaretter 
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5.2.2 LTLP 
(2018:2088) 7 
kap. 9 § 

Beslut att förena föreläggande eller 
förbud med vite 

Alkohol-
utskottet 

 

5.2.3 LTLP 
(2018:2088)  
7 kap. 13 § 

Meddela en varning till den som 
bedriver detaljhandel med 
elektroniska cigaretter 
 

Alkohol-
utskottet 

 

5.2.4 LTLP 
(2018:2088)  
7 kap. 13 § 
 

Får meddela försäljningsförbud i 
högst 6 månader 

Alkohol-
utskottet 

 

5.3 Rätt till upplysningar och tillträde 
5.3.1 LTLP 

(2018:2088)  
7 kap. 17 § 
 

Begäran få de upplysningar, 
handlingar, varuprover och liknande 

Hand-
läggare 

 

5.3.2 LTLP 
(2018:2088)  
7 kap. 18 § 

Rätt att få tillträde till områden, 
lokaler och andra utrymmen samt 
göra undersökningar och ta prover. 
 

Hand-
läggare 

 

5.3.3 LTLP 
(2018:2088)  
7 kap. 19 § 
 

Begäran om hjälp av polismyndighet Hand-
läggare 

 

5.4 Avgifter 
5.4.1 LTLP 

(2018:2088)  
8 kap. 1 § 

Får ta ut en avgift för prövningen av 
ansökan om försäljningstillstånd av 
tobaksvaror 
 

Hand-
läggare 

 

5.4.2 LTLP 
(2018:2088)  
8 kap. 2 § 

Får ta ut avgifter för tillsyn av den 
som bedriver tillståndspliktig 
försäljning tobaksvaror och av den 
som bedriver anmälningspliktig 
försäljning av elektroniska cigaretter 
eller påfyllningsbehållare 
 

Hand-
läggare 

 

5.5 Straffbestämmelser och förverkande 
5.5.1 LTLP 

(2018:2088)  
10 kap 

Anmälan om misstänkt överträdelse 
till åklagarmyndigheten. 

Avdelnings-
chef 
Enhetschef 

 

5.6 Föreläggande rökförbud 
5.6.1 LTLP 

(2018:2088) 6 
kap. 2 § och 7 
kap. 9 och 12 § 
 

Beslut om föreläggande avseende 
skyltning av rökfria miljöer 

Hand-
läggare 

 

6. Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
Nr Lagrum Ärende Delegat Kommentar 

6.1 Lag (2009:730)  
21 § 

Begäran om upplysningar, handlingar 
och tillträde. 

Hand-
läggare 
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7. Livsmedelsområdet m.m  

Nr Lagrum Ärende Delegat  

7.1 Livsmedelslagen (2006:804) 
 

7.1.1 22 § LL Beslut att meddela förelägganden och 
förbud utan vite som behövs för 
efterlevnaden av livsmedelslagen, 
lagen om animaliska bi-produkter och 
de föreskrifter som meddelats med 
stöd av lagarna, de EU och EG -
bestämmelser som kompletteras av 
lagen samt de beslut som meddelats 
med stöd EU och EG-bestämmelserna 
 

Hand-
läggare 

 

7.1.2 23 § LF Beslut avseende registrering av 
livsmedelsanläggning 
 

Hand-
läggare 

 

7.1.3 24 § tredje 
stycket LL, 34 § 
LF  

 

Besluta att, om det inte finns särskilda 
skäl för något annat, på ägarens 
bekostnad låta förstöra vara eller 
varor som omfattas av ett förbud 
enligt föreskrifter meddelade med 
stöd av 6 § 6 LL 
 

Avdelnings-
chef 
Enhetschef 

 

7.1.4 27 § LL Besluta om att begära hjälp av 
Polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller 
verkställighet av beslut, om 
förutsättningar för sådan begäran 
föreligger 
 

Hand-
läggare 

 

7.1.5 33 § LL Besluta att förordna att ett beslut ska 
gälla omedelbart även om det 
överklagas 
 

Hand-
läggare 

 

7.2 Åtgärder vid bristande efterlevnad mm 
 

7.2.1 (EU) 2017/625 
Art. 138 p. 2c 

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

Hand-
läggare 

 

7.2.2 (EU) 2017/625 
Art. 138 p. 2d 

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

Hand-
läggare 
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7.2.3 (EU) 2017/625 
Art. 138 p. 2e 

Besluta att aktören ska öka 
egenkontrollernas frekvens 

Hand-
läggare 

 

7.2.4 (EU) 2017/625 
Art. 138 p. 2g 

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

Hand-
läggare 

 

7.2.5 (EU) 2017/625 
Art. 138 p. 2h  
 

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

Avdelnings-
chef 
Enhetschef 

 

7.2.6 (EU) 2017/625 
Art. 138 p. 2i  
 

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

Avdelnings-
chef 
Enhetschef 

 

7.2.7 30 c LL och 39 
a – 39 g LF 

Besluta om livsmedels-sanktionsavgift 
inom nämndens kontrollområde upp 
till 5 000 kr. 
 

Hand-
läggare 

 

7.3 Livsmedelsförordningen  
 

7.3.1 8 § LF Besluta om skyldighet för den som är 
sysselsatt med livsmedelsverksamhet 
att genomgå läkarundersökning om 
det behövs av livsmedelshygieniska 
skäl 
 

Hand-
läggare 

 

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

7.4.1 3-6 §§ FAOKL 

Kommunens 
taxa 

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

Hand-
läggare 

 

7.4.2 11 § FAOKL Beslut om avgift för offentlig kontroll 
som utförs efter klagomål och som är 
nödvändig för att undersöka den 
påstådda bristen 
 

Hand-
läggare 

 

7.4.3 11 a FAOKL Beslut om avgift för offentlig kontroll 
som ursprungligen inte var planerad 
och blivit nödvändig efter det att 
bristande efterlevnad påvisats 
 

Hand-
läggare 

 

7.4.4 13-14 §§ 
FAOKL 

Besluta om avgift för registrering   
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7.5 Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från 
ett tredjeland  

7.5.1 12 § 
Förordning 
2006:812 
 

Besluta om avgift för importkontroll  Hand-
läggare 

 

7.6 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2017:2) 
 

7.6.1. 12 § SLVFS 
2001:30, 
omtryck 
LIVSFS 2017:2 

Beslut om att fastställa faroanalysen 
enligt 2 c § (i 
dricksvattenföreskrifterna) samt 
undersökningsprogrammet och dess 
parametrar, provtagningspunkter och 
frekvensen av normal respektive 
utvidgad undersökning. 
 

Hand-
läggare 

 

8. Alkohollag (2010:1622) 
Nr Lagrum Ärende Delegat  

8.1 8 kap 2§ AL Beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten 
vid bifall. 

Hand-
läggare 

 

8.2 8 kap 2§ AL Beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd till slutet sällskap 
vid bifall. 

Hand-
läggare 

 

8.3 8 kap 2§ AL  
(3 kap 11§) 
 

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

Hand-
läggare 

 

8.4 8 kap 2§ AL Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 
till allmänheten. 

Hand-
läggare 

 

8.5 8 kap 2§ AL Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 
till slutet sällskap. 

Hand-
läggare 

 

8.6 8 kap 2§ 14§ 
AL 

Beslut om stadigvarande tillstånd till 
gemensam serveringsyta vid bifall. 

Hand-
läggare 

 

8.7 8 kap 2§ AL Beslut om avskrivning av ärende, då 
ansökan inte fullföljs. 

Hand-
läggare 

 

8.8 8 kap 2§, 4§, 7§ 
st. 2, 14§, 15§ 
AL 

Beslut om tillfällig eller stadigvarande 
utökning av serveringstillstånd, vid 
bifall. 

Hand-
läggare 

 

8.9 8 kap 2§, 15 § 
AL 

Beslut om tillfälligt eller 
stadigvarande tillstånd för 
pausservering. 

Hand-
läggare 

 

8.10 8 kap 3§, 6§ AL Beslut att registrera anmälan om 
kryddning av sprit och provsmakning. 

Hand-
läggare 

 

8.11 8 kap 4§ AL 
 

Beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd för 
cateringverksamhet, vid bifall samt 
godkännande av cateringlokal. 

Hand-
läggare 

 

8.12 8 kap 6§ AL Beslut om tillstånd att anordna 
provsmakning stadigvarande eller vid 
enstaka tillfälle. 

Hand-
läggare 
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8.13 8 kap 7§ AL 
 

Beslut om tillstånd för provsmakning 
vid tillverkningsstället. 
 

Hand-
läggare 

 

8.14 9 kap 11§, 8 
kap 12§ AL 

Beslut om lämplighet vid ändrade 
ägarförhållanden, vid bifall. 

Hand-
läggare 

 

8.15 9 kap 11§, 8 
kap 2§ AL  
 

Beslut om fortsatt serveringstillstånd, 
vid ombyggnad som medför väsentlig 
ändring av lokalerna, vid bifall. 
 

Hand-
läggare 

 

8.16 9 kap 9§ AL Beslut att begära handräckning för att 
kunna utöva tillsyn. 

Hand-
läggare 

 

8.17 9 kap 18§ p.1 
AL 
 

Beslut om återkallelse av tillstånd 
som inte utnyttjas, eller på 
tillståndshavarens egen begäran. 

Hand-
läggare 

 

8.18 10 § AL Besluta om avgift för prövning enligt 
kommunfullmäktiges taxa. 
Besluta om avgift för tillsyn enligt 
9 kap. av den som har serverings-
tillstånd och av den som bedriver 
anmälningspliktig detaljhandel med 
eller servering av folköl. 

Hand-
läggare 

 

8.19 8 kap 2§ AL 
 

Beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten 
om förenat med villkor eller vid 
avslag/delvis avslag. 

Alkohol-
utskottet 

 

8.20 8 kap 2§, 4§, 
7§, 14§, 15§ AL 

Beslut om stadigvarande utökning av 
serveringstillstånd om förenat med 
villkor eller vid avslag/delvis avslag. 

Alkohol-
utskottet 

 

8.21 8 kap 2§, 14§ 
AL 

Beslut om stadigvarande tillstånd till 
gemensam serveringsyta om förenat 
med villkor eller vid avslag/delvis 
avslag. 

Alkohol-
utskottet 

 

8.22 8 kap 2§ AL Beslut om fortsatt serveringstillstånd 
vid ombyggnad som medför väsentlig 
ändring av lokalerna, om förenat med 
villkor eller vid avslag/delvis avslag. 

Alkohol-
utskottet 

 

8.23 8 kap 4§, 7§ AL 

 

Beslut om stadigvarande tillstånd för 
cateringverksamhet eller 
provsmakning på serveringsstället, 
om förenat med villkor eller vid 
avslag/delvis avslag. 

Alkohol-
utskottet 

 

8.24 8 kap 12§ AL Beslut om lämplighet vid ändrade 
ägarförhållanden vid avslag. 

Alkohol-
utskottet 

 

8.25 9 kap 17§ AL Beslut om meddelande om erinran 
eller varning. 

Alkohol-
utskottet 

 

8.26 9 kap 20§ AL 
enligt 8 kap 1§ 
AL  
 
 

Beslut att förbjuda fortsatt servering 
av alkoholdrycker på särskilda 
boenden.   
Förbud meddelas för en tid om sex 
månader räknat från det att den som 
bedriver servering fått del av beslutet. 

Alkohol-
utskottet 
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8.27 9 kap 20§ AL 
enligt 8 kap 1§ 
AL  
 

Beslut att meddela varning till den 
som bedriver servering i särskilda 
boenden.  
 

Alkohol-
utskottet 

 

8.28 9 kap 19§ AL 
 

Beslut att meddela varning/begränsat 
förbud/förbud vid försäljning eller 
servering av folköl. 
 

Alkohol-
utskottet 

 

9. Foder och animaliska biprodukter 
Nr Lagrum Ärende Delegat  

9.1 Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB) 

9.1.1 23 § LFAB  

12 § FFAB 

 

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

Hand-
läggare 

 

9.1.2 25 § LFAB  Beslut om omhändertagande en vara 
som strider mot denna lag eller 
föreskrifter 

Hand-
läggare 

 

9.1.3 27 § LFAB  Besluta om att begära hjälp av 
Polismyndigheten för utövande av 
kontrollen eller verkställighet av 
beslut, om förutsättningar för sådan 
begäran föreligger  
 

Hand-
läggare 

 

9.1.4 21 § LFAB  

 

Besluta att få tillträde eller begära få 
de upplysningar och handlingar som 
behövs för tillsynen 
 

Hand-
läggare 

 

9.1.5 33 § LFAB Besluta att förordna att ett beslut ska 
gälla omedelbart även om det 
överklagas  
 

Hand-
läggare 

 

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

9.2.1 12 § 1 st. 
FAOKF 

Kommunens 
taxa 

Beslut om avgift för kostnader för 
offentligkontroll som utförts efter 
klagomål och som är nödvändig för att 
undersöka den påstådda bristen 
 
 

Hand-
läggare 

 

9.2.2 (EU) 2017/625 
art 79.2 c 

12 § 2 st. 
FAOKF 

Beslut om avgift för offentlig kontroll 
som ursprungligen inte var planerad 
och som blivit nödvändig efter det att 
bristande efterlevnad påvisats 

 Hand-
läggare 
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10. Yttranderätt inom områden där nämnden inte har tillsynsansvar 
Nr Lagrum Ärende Delegat  

10.1  Avge yttrande till byggnadsnämnd i 
ärende angående bygglov, rivningslov 
och marklov. 

Hand-
läggare 

 

10.2  Avge yttrande till byggnadsnämnd i 
ärende angående 
strandskyddsdispens. 

Hand-
läggare 

 

10.3  Avge yttrande till polismyndighet i 
ärende om allmänna sammankomster, 
offentliga tillställningar, bullrande 
verksamheter och liknande 
verksamheter. 

Hand-
läggare  

 

10.4  Avge yttrande till 
Försvarsinspektören i anmälnings- 
eller prövningsärenden. 

Hand-
läggare 

 

10.5  Avge yttrande med anledning av 
övriga remisser eller andra ärenden 
där miljö- och hälsoskyddsnämndens 
synpunkter efterfrågas och som inte 
är av principiell karaktär. 
 

Hand-
läggare 

 

11. HR 

Nr Lagrum Ärende Delegat  

11.1 

 

Beslut om anställning 

11.1.1  Återbesättningsprövning för samtliga 
tillsvidareanställningar som omfattar 
minst sex månader. Gäller även för 
alla nyinrättade anställningar. 

Förvaltnings
chef 

 

11.1.2  Besluta om tillsvidareanställning av 
avdelningschefer. 

Förvaltnings
chef 

 

11.1.3  Besluta om tillsvidareanställning av 
medarbetare underställda 
avdelningschefer och lönesättning 
inom ram för budget. 
 

Avdelnings-
chef 
Enhetschef  

I samråd 
med HR-
chef 

11.1.4  Besluta om visstidsanställning av 
medarbetare underställda 
avdelningschefer och lönesättning 
inom ram för budget. 

 

Avdelnings-
chef 
Enhetschef  

I samråd 
med HR-
chef 
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11.2 Vid anställning 
 

11.2.1  Besluta om ledighet utan lön, längre 
än sex månader. 
 

HR-chef  

11.2.2  Besluta om ledighet utan lön, högst 
sex månader. 

Avdelnings-
chef 
Enhetschef  
 

 

11.2.3  Förbjuda bisyssla. 
 

Förvaltnings
chef 

 

11.3 Avslut av anställning 
 

11.3.1  Beslut om avsked  Förvaltnings
chef 

 

11.3.2  Uppsägning från arbetsgivarens sida. HR-chef  

11.3.3  Beslut om uppsägning i samband med 
uppnådd LAS ålder 

Avdelnings-
chef 

Enhetschef 

 
 

11.3.4  Beslut om avstängning, 
disciplinåtgärd 

HR-chef   

11.4 Arbetsmiljö 
 
 

11.4.4  Företräda arbetsgivaren vid MBL och 
samverkan. 

Avdelnings-
chef 
Enhetschef 
HR-chef 

 

12.  Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 
Nr Lagrum Ärende Delegat  

12.1 Lag om tobaks-
fria nikotin-
produkter 
(2022:1257) 
28 § 

Föreläggande samt förbud av enstaka 
produkter, utan vite som behövs för 
att lagen eller en föreskrift som har 
meddelats med stöd av lagen ska 
följas 

Handläggare Detta avser 
inte förbud 
att bedriva 
detaljhandel 
med tobaks-
fria nikotin-
produkter 

12.2 Lag om tobaks-
fria nikotin-
produkter 
(2022:1257) 
28 § 

Beslut att förena föreläggande eller 
förbud med vite 

Alkohol-
utskottet 

 

12.3 Lag om tobaks-
fria nikotin-
produkter 
(2022:1257) 
28 § 

Meddela en varning till den som 
bedriver detaljhandel med tobaksfria 
nikotinprodukter 
 

Alkohol-
utskottet 
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12.4 Lag om tobaks-
fria nikotin-
produkter 
(2022:1257) 
28 § 

Meddela försäljningsförbud i högst 6 
månader 

Alkohol-
utskottet 

 

12.5 Rätt till upplysningar och tillträde 
12.6 Lag om tobaks-

fria nikotin-
produkter 
(2022:1257) 
28 § 

Begäran få de upplysningar, 
handlingar, varuprover och liknande 

Hand-
läggare 

 

12.7 Lag om tobaks-
fria nikotin-
produkter 
(2022:1257) 
28 § 

Rätt att få tillträde till områden, 
lokaler och andra utrymmen samt 
göra undersökningar och ta prover. 
 

Hand-
läggare 

 

12.8 Lag om tobaks-
fria nikotin-
produkter 
(2022:1257) 
28 § 

Begäran om hjälp av polismyndighet Hand-
läggare 

 

12.9 Avgifter 
12.10 Lag om tobaks-

fria nikotin-
produkter 
(2022:1257) 
28 § 

Beslut om avgift för tillsyn gällande 
anmälningspliktig försäljning enligt 
17 § Lag om tobaksfria 
nikotinprodukter (2022:1257). 

Hand-
läggare 
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