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Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning
Gäller från och med 2021-02-01, enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-01-21, § 7.

Inledning
Delegering inom en nämnd
Regler om delegering av ärenden inom en nämnd finns i kommunallag (2017:725) kap. 6 §§
37–40 samt kap. 7 §§ 5–8. Bestämmelserna ger nämnden möjlighet att delegera sin
beslutanderätt.
Nämnden avgör själv i vilken utsträckning man vill använda sig av sin delegeringsrätt, inom
de ramar som KL anger, och bestämmer de ärenden man vill delegera och till vem. Nämnden
kan delegera till sitt arbetsutskott, till presidium, till ledamot eller ersättare i nämnden och till
anställd i kommunen. Nämnden kan även ställa upp villkor för delegeringen, enligt 7 kap. 7 §.
Väsentligt är att delegeringsmöjligheten inte används på ett sådant sätt att nämnden avhänder
sig ledningen av och ansvaret för de principiellt viktiga frågorna.
I 6 kap. 38 § anges frågor/ärenden som nämnden inte har rätt att delegera.
Nämnden kan inte delegera
•

Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

•

Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige 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, samt

•

Vissa ärenden som anges i särskilda författningar.

Delegeringens innebörd
Genom delegering flyttas beslutanderätten över från nämnden till delegaten. Delegaten träder
helt in i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegering är juridiskt sett nämndens
beslut. Det betyder bl. a att delegatens beslut kan överklagas på precis samma sätt som ett
nämndbeslut. Revisionsansvaret för delegeringsbeslutet ligger hos nämnden, men nämnden
kan inte ändra ett beslut som fattats av delegaten. Nämnden kan dock när som helst återkalla
lämnad delegering.
Överordnad/e chef/er kan fatta beslut i delegatens ställe. I delegeringsordningen anges alltid
lägsta delegat vilken innebär att överordnade chefer till delegaten upp till och med sektorchef
har beslutanderätt enligt delegering.
Beslutanderätten avser såväl bifall som helt/delvis avslag såvida inget annat anges.
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Utformning av delegeringsbeslut
I princip gäller samma form-regler för delegeringsbeslut som för nämndbeslut. Detta innebär
att det alltid måste finnas någon form av skriftlig dokumentation, dvs. delegerad
beslutanderätt får aldrig utövas endast muntligt. Detta är även en förutsättning för
återrapportering till nämnden.
Som minimikrav är det rimligt att den skriftliga dokumentationen över ett delegeringsbeslut
ska innehålla uppgift om
•

vem som fattat beslutet,

•

vilken delegering som är aktuell,

•

när och vilket beslut som fattats, samt

•

vad beslutet avser.

Delegaten beslutar i de ärenden som ingår i delegeringsuppdraget. Finner delegaten att ett
ärende är av större vikt eller av principiell betydelse bör och ska hen hänskjuta ärendet till
nämnden för avgörande.
En delegat får inte själv överlåta åt någon annan att fatta beslut i delegatens ställe så kallad
vidaredelegering. Det är endast tillåtet för förvaltningschef (sektorchef), om nämnden
medgivit förvaltningschef att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen att besluta i
hens ställe, ska sådana beslut anmälas till förvaltningschef.
Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Anmälan har främst som
syfte att tillgodose rättssäkerhetsaspekter och nämndens informations- och kontrollbehov.
Nämnden bestämmer själv när och hur anmälan ska ske. Det viktigaste är inte metoden och
rutinerna, utan att man genom nämndens protokoll kan identifiera varje delegeringsbeslut för
att de bl. a ska kunna överklagas. Tidpunkten för anmälan tas som utgångspunkt för beräkning
av överklagandetiden när beslutet överklagas med laglighetsprövning enligt KL. Den
beräknas från den dag då justeringen av nämndprotokollet, vid vilket delegeringsbeslutet har
anmälts, tillkännages på kommunens anslagstavla.
Som alternativ kan överklagandetiden räknas från den dag ett särskilt protokoll över
delegeringsbeslutet upprättats, justerats och anslagits på anslagstavlan. Ett sådant beslut ska
trots detta också anmälas till nämnden.
Huvudprincipen för anmälan av delegeringsbeslut är att beslutet bör anmälas så snart som
möjligt, framför allt om det kan förväntas att ett delegeringsbeslut kommer att överklagas.
Vid överklagande enligt förvaltningslagen (förvaltningsbesvär) börjar överklagandetiden att
löpa när den enskilde som är berörd av beslutet delgivits detta. Detta innebär dock inte heller
att undantag från anmälningsplikten kan göras.
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Anmälan av delegeringsbeslut till Samhällsbyggnadsnämnden
Anmälan av delegeringsbeslut ska ske vid nämndens nästa sammanträde efter det att ett
delegeringsbeslut fattats, enligt nämndsekreterarens utformade regler för detta. Rutin för detta
ansvarar samhällsbyggnadsnämndens nämndsekreterare för.

Förkortningar på lagar, författningar och förordningar
FL

Förvaltningslagen (2017:900)

KL

Kommunallagen (2017:725)

OSL

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

PBL

Plan- och bygglagen (2010:900)

PBF

Plan och Byggförordningen (2011:338)

TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

TrF

Trafikförordningen (1998)

RB

Rättegångsbalk (1942:740)

BFS

Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd) 2011:6

LL

Ledningsrättslagen (1973:1144)

FBL

Fastighetsbildningslagen (1970:988)

AL

Anläggningslagen (1973:1149)

MB

Miljöbalken (1998:808)

GDPR

Dataskyddsförordningen (2016/679)
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Förkortningslista beslutsfattare
Förkortning Betydelse
SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

ORDF

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

V. ORDF

Samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande

AU

Arbetsutskott

SC

Sektorchef sektor samhällsbyggnad

VC

Verksamhetschef oavsett verksamhetsområde inom sektorn avses

VCT

Verksamhetschef Teknik

VCPM

Verksamhetschef Plan och Myndighet

EC

Enhetschef oavsett enhet inom sektorn avses

ECSU

Enhetschef Stöd- och Utvecklingsstab

ECVA

Enhetschef VA-drift

ECRA

Enhetschef Renhållning och Avfall

ECI

Enhetschef Infrastrukturenheten

ECGP

Enhetschef Gata/Park

ECPE

Enhetschef Planering och Exploatering

ECB

Enhetschef Bygg

ECM

Enhetschef Miljö

REG

Registrator Samhällsbyggnad

NS

Nämndsekreterare Samhällsbyggnad

ADM

Administratör oavsett enhet inom sektorn avses

ADMI

Administratör Infrastrukturenheten

ADMGP

Administratör Gata/Park
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KE

Kommunekolog

BH

Bygglovshandläggare

BI

Byggnadsinspektör

TH

Tillsynshandläggare

TI

Trafikingenjör

GI

Gatuingenjör

VAI

VA-ingenjör

HFB

Handläggare färdtjänst, bostadsanpassning

PA

Planarkitekt

MHI

Miljö och hälsoskyddsinspektör

MS

Miljöstrateg

AI

Avfallsingenjör

KVOS

Kommunvägledare

PLGP

Projektledare Gata/Park

EXI

Exploaterings Ingenjör

PVA

Projektledare VA

ABI

Abonnentingenjör

DVA

Driftledare VA

AVA

Arbetsledare VA

VU

Verksamhetsutvecklare
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Delegeringsbeslut grupperat efter område
Ärendegrupp/ärende

Lagrum

Delegat

Ersättare Villkor/kommentar

Allmänna ärenden inom
sektor Samhällsbyggnad
A1

Beslut om avslag på begäran
OSL (2009:400) 6 SC
om utlämnande av allmän
kap 2–5 §§, 10
handling eller uppgift ur allmän kap 4, 13–14 §§
handling till enskild eller annan
myndighet samt uppställande av TF (1949:105) 2
kap 14–15 §§
förbehåll i samband med
utlämnande till enskild

A2

Beslut om att avvisa för sent
inkommit överklagande

FL (2017:900)
44–45 §

A3

Beslut om att rätta beslut som
fattats av delegaten

FL (2017:900) 36 Delegaten i
§
ursprungsbeslutet

A4

Beslut om att ändra ett beslut
som fattas av delegaten

FL (2017:900)
37–38 §

A5

Yttrande till högre instans med KL (2017:725) 7 Delegaten i
anledning av överklagande av kap 5 §
ursprungsbeslutet
beslut som fattas med stöd av
delegering

A6

Yttrande, ansökningar och
liknande till myndigheter,
organisationer, företag med
flera som inte är av principiell
beskaffenhet eller av större vikt

A7

Brådskande beslut där tid inte KL (2017:725) 6 ORDF
medges för normal beslutsgång kap 39 §
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REG
NS

Den enskilde ska
informeras om
möjligheten att begära
myndighetens
prövning och att det
krävs ett skriftligt
beslut av myndigheten
för att beslutet ska
kunna överklagas

VC

Delegaten i
ursprungsbeslutet

MHI, KE, BI,
BLH TI, GI, VAI,
PVA, ABI, DVA,
AVA, PA, EC,
VC, SC, ADM,
EXI, VU, PLGP,
REG, NS

Yttrande över ett
överklagat beslut får
inte delegeras ej heller
yttranden till
fullmäktige. Dessa ska
fattas av nämnd.
V.ORDF Samråd ska om möjligt
ske mellan ordförande
respektive vice
ordförande innan
beslut på delegering
fattas

A8

Utfärda rättegångsfullmakt för KL (2017:725) 7 SC
att föra
kap 5 §
samhällsbyggnadsnämndens
talan inför domstolar och
myndigheter

A9

Beslut om förtroendevalda
inom
samhällsbyggnadsnämndens
deltagande i kurser och
konferenser

ORDF

A10

Beslut om ordförande inom
samhällsbyggnadsnämndens
deltagande i kurser och
konferenser

AU

A11

Beslut att förelägga den
FL (2017:900) 20 EC
enskilde att avhjälpa en brist i § andra stycket
en framställning, om bristen
medför att framställningen inte
kan läggas till grund för en
prövning i sak.

A12

Beslut om att avskriva ett
ärende från vidare handläggning
om en ansökan/framställning
har återkallats eller förfallit av
annan anledning

A13

Beslut om att begära att ett
FL (2017:900) 15 BH, BI, TH, MHI,
ombud styrker sin behörighet § första stycket EXI, VAI, PVA
genom en fullmakt med det
innehåll som framgår enligt lag.

A14

Beslut om att förelägga part
eller ombud att styrka sin
behörighet genom en fullmakt
med det innehåll som framgår
enligt lag.

A15

Beslut om att avslå en
FL (2017:900) 12 ORDF
framställning om att avgöra ett § första stycket
ärende
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Får vidaredelegeras i
enlighet med KL
(2018:725) 7 kap 6 §

V.ORDF

Om specialreglering
finns i annan lag eller
förordning ska den
bestämmelsen dock
tillämpas istället.

EC, VC, SC

FL (2017:900) 15 EC, VC
§ första stycket

V. ORDF

Ärendegrupp/ärende

Lagrum

Delegat

Ersättare Villkor/kommentar

Ekonomiområdet
E1

Tecknande av avtal för ansökan
om statsbidrag, regionsbidrag
och övriga bidrag

EC

E2

Rätt att teckna arrendeavtal för
odlingslotter för kommunens
räkning

ADMGP

E3

Utse beslutsattestanter

SC

Får vidaredelegeras i
enlighet med KL
(2018:725) 7 kap 6 §

E4

Rätt att teckna avtal inom
nämndens ansvarsområde upp
till 100 prisbasbelopp

SC

Enligt beviljat
investeringsanslag eller
budget

E5

Rätt att teckna avtal inom
nämndens ansvarsområde till ett
belopp upp till 40 prisbasbelopp

VC

Enligt beviljat
investeringsanslag eller
budget

E6

Rätt att teckna avtal inom
nämndens ansvarsområde upp
till 20 prisbasbelopp

EC

Enligt beviljat
investeringsanslag eller
budget

10 (40)

ADMI

Ärendegrupp/ärende

Lagrum

Delegat

Beslut inom trafikområdet
TO1

Beslut om högsta hastighet
TrF (1998:1276) TI
inom ett tätbebyggt område, om 3 kap 17 §
GI
30 eller 40 km/h

TO2

Beslut om lokal trafikföreskrift TrF (1998:1276) TI
om hastighetsbegränsning
10 kap 1 § 2
stycket. punkt 14– GI
15

TO3

Beslut om lokal trafikföreskrift TrF (1998:1276) TI
10 kap 1 § 2
stycket punkt 1– GI
13, 16–22 samt 9a
§

TO4

Beslut om att upphäva lokal
trafikföreskrift

TrF (1998:1276) TI
10 kap 1 § 2
stycket punkt 1– GI
22

TO5

Beslut om föreskrifter med
särskilda trafikregler om
reglering under kortare tid på
grund av vägarbete eller
liknande arbete.

TrF (1998:1276) TI
10 kap 14 §
GI

TO6

Beslut om undantag

TrF (1988:1276) TI
13 kap
Bemyndiganden 3 GI
§ punkt 1, 3–4,
11–12, 15–18, 21

TO7

Beslut om förordnande av
parkeringsvakt

Lag (1987:24) om TI
kommunal
parkeringsöverv- GI
akning m. m.

TO8

Beslut om flytt av fordon

Lag (1982:129) TI
om flyttning av
fordon i vissa fall GI
2§
Förordning
(1982:198) om
flyttning av
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Ersättare Villkor/kommentar

fordon i vissa fall
2§
TO9

Beslut om föreläggande och
förbud

TO10 Yttrande om tillfällig upplåtelse
av allmän plats till särskilt
ändamål samt yttrande om
tillstånd enligt ordningslagen
och lokala föreskrifter

Lag (1998:814) GI
med särskilda
bestämmelser om TI
gaturenhållning
och skyltning 12
§

PLGP

Kommunen får
bestämma att dess
beslut skall gälla
omedelbar även om det
överklagas.
I ett beslut om
föreläggande eller
förbud får vite sättas ut.
ADMGP

GI

TO11 Beslut om ny och ändrad
tätortsgräns

TrF (1988:1276) TI
10 kap 1 § punkt
3 samt 9 §

Beslut om nya eller
ändrade tätortsgränser
ska anmälas som
information till
nästkommande nämndsammanträde

TO12 Beslut om att förelägga
fastighetsägare om
siktförbättrande åtgärder i
enlighet med Plan- och
bygglagen 8 kap 15 §

PBL (2010:900) TI
11 kap 22–23 §§
GI

Ale kommuns antagna
riktlinjer avseende fri
sikt
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TH

Ärendegrupp/ärende

Lagrum

Delegat

Renhållningsområdet
R1

Beslut om individuell
nedsättning eller jämkning av
renhållningsavgift

ECRA

R2

Beslut att hänvisa om annan
uppställningsplats för
avfallshantering

ECRA

13 (40)

Ersättare Villkor/kommentar

Ärendegrupp/ärende

Lagrum

Delegat

Ersättare Villkor/kommentar

VA-området
V1

Beslut om ledningsrättsavtal

ECI

V2

Beslut om individuell
nedsättning eller jämkning av
VA-avgift

ECI

V3

Beslut om avtal gällande VAanslutning utanför (VO)
verksamhetsområde

ECI

V4

Avtal om servitut eller
servitutsliknande rättighet inom
VA-området. Behörigheten
omfattar rätt att ingå, ändra och
säga upp avtal.

VAI
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Dialog ska ske med
Mark- och
exploateringsenhet
innan avtal ingås,
ändras eller upphävs

Ärendegrupp/ärende

Lagrum

Delegat

Ersättare Villkor/kommentar

Bostadsanpassning
B1

Beslut om att bevilja
Lag (2018:222) HFB
bostadsanpassningsbidrag upp om
till 300 000 kr
bostadsanpassningsbidrag

AU

B2

Beslut om att bevilja
bostadsanpassningsbidrag
överstigande 300 000 kr

SBN
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Lag (2018:222) AU
om
bostadsanpassningsbidrag

Ärendegrupp/ärende

Lagrum

Delegat

Ersättare Villkor/kommentar

Parkeringstillstånd för
rörelsehindrade
PR1

Beslut om att utfärda
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade
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TrF (1988:1276) KVOS
13 kap 8 §

AU

Ärendegrupp/ärende

Lagrum

Delegat

Ersättare Villkor/kommentar

Markärenden
MX1

Besvarande av remisser som
markägare gällande
fastighetsbildning, bygglov,
detaljplaner etcetera

MX2

Ansöka om förrättning eller
RB (1942:740) 12 EXI
andra ärenden hos
kap 14 §
lantmäterimyndigheten, vara
ombud för kommunen vid
sådant ärende med rätt att föra
kommunens talan, ingå
överenskommelse och företräda
kommunen

MX3

Avtal om nyttjanderätt för tid
om högst tio (10) år.
Behörigheten omfattar rätt att
ingå, ändra och upphäva avtal

EXI

MX4

Arrendera eller hyra ut mark,
bostäder och
exploateringslokaler för en tid
om högst tio (10) år.
Behörigheten omfattar rätt att
ingå, ändra och upphäva avtal

EXI

MX5

Avtala om servitut eller
servitutsliknande rättighet (ej
avseende kommunala vatten
och spillvattenledningar).
Behörigheten omfattar rätt att
ingå, ändra och upphäva avtal

EXI

MX6

Köp, försäljning, byte och
inlösen av fast egendom samt
fastighetsreglering upp till 100
prisbasbelopp

ECPE

Enligt beviljat
investeringsanslag eller
budget (vid köp)

MX7

Köp, försäljning, byte och
inlösen av fast egendom samt
fastighetsreglering upp till 175
prisbasbelopp

VCPM

Enligt beviljat
investeringsanslag eller
budget (vid köp)
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EXI

MX8

Köp, försäljning, byte och
inlösen av fast egendom samt
fastighetsreglering upp till 250
prisbasbelopp

SC

MX9

Utsträcka, nedsätta, döda,
sammanföra och relaxera
inteckningar, uttaga och utbyta
pantbrev samt därmed
jämförliga åtgärder

EXI

MX10 Beslut om hänskjutning av
arrendetvist till
arrendenämnden och föra
kommunens talan inför
arrendenämnden vid sådan tvist

EXI

MX11 Företräda och föra kommunens
talan i
fastighetstaxeringsärenden

EXI

MX12 Avtala om förlängning av
byggnadsskyldighet i
markförsäljningsavtal

EXI

MX13 Besluta om och föra
kommunens talan i
markförvaltningsåtgärder
rörande kommunens mark

EXI

MX14 Godkännande av
internöverenskommelse
avseende förvaltningsansvar
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Allmän stadga
ECPE
KS.2019.46 14 §

Enligt beviljat
investeringsanslag eller
budget (vid köp)

Ärendegrupp/ärende

Lagrum

Delegat

Ersättare Villkor/kommentar

Byggområdet
Beslut under handläggning och vid överklagande av beslut
BL1

Föreläggande om att avhjälpa
brist i ansökan om lov,
förhandsbesked eller anmälan

PBL (2010:900) 9 BI
kap 22 § första
stycket och 46 § BH

BL2

Avvisning av ansökan eller
anmälan när föreläggande om
komplettering inte åtlytts

PBL (2010:900) 9 BI
kap 22 § andra
stycket och 46 § BH

BL3

Beslut om förlängning av
PBL (2010:900) 9 BI
handläggningstiden i ärende om kap 27 § tredje
BH
lov, förhandsbesked eller
stycket
anmälan
PBF (2011:338) 6
kap 7 §
Bygglov, rivningslov och marklov med mera

BL4

Beslut att pröva åtgärd som inte PBL (2010:900) 9 BH
kräver lov
kap 14 §
BI

BL5

Beslut om villkorsbesked

BL6

Beslut att bevilja tidsbegränsat PBL (2010:900) 9 BH
bygglov för lovpliktiga åtgärder kap 33 § och 33 a
§

Genom lagen
(2017:267) upphör 9
kap 33 a § PBL att
gälla den 1 maj 2023

BL7

Beslut att bevilja förlängning av PBL (2010:900) 9 BH
tidsbegränsat bygglov
kap 33 § och 33 a
§

Förlängning av lov som
meddelats med stöd av
PBL 9 kap 33 a § får
ges även efter den 1
maj 2023 enligt
övergångsbestämmelse nr. 3 till
lagen (2017:267)
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PBL (2010:900) 9 BH
kap 19 §
BI

BL8

Beslut om att ett beslut om
PBL (2010:900) 9 BH
bygglov, rivningslov eller
kap 42 a § andra
BI
marklov får verkställas tidigare meningen
än fyra veckor efter att beslutets
kungjort enligt PBL 9 kap 41 a
§ om ett väsentligt allmänt eller
enskilt intresse kräver det
Bygg-, mark-, rivningslov och förhandsbesked för åtgärder inom planlagt område

BL9

Beslut om positivt
PBL (2010:900) 9 BH
förhandsbesked för åtgärder
kap 17 §
som ligger i linje med gällande
detaljplans syfte

BL10

Beslut att bevilja bygglov för
åtgärder som följer gällande
detaljplan

BL11

Beslut att bevilja bygglov som PBL (2010:900) 9 BH
innebär liten avvikelse från
kap 30, 30 a, 31 b
BI
detaljplan
och 31 c §§

BL12

Beslut att bevilja rivningslov
PBL (2010:900) 9 BH
som inte avser en byggnad eller kap 34 §
BI
byggnadsdel som bör bevaras
på grund av byggnadens eller
bebyggelsen historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga
eller konstnärliga värde

BL13

Beslut att bevilja marklov

PBL (2010:900) 9 BH
kap 30 §
BI

PBL (2010:900) 9 BH
kap 35 §
BI

Bygglov och förhandsbesked för åtgärder utom planlagt område
BL14

Beslut om positivt
PBL (2010:900) 9 BH
förhandsbesked för åtgärder
kap 17 §
som ligger i linje med
kommunens översiktsplan Ale
ÖP-07

BL15

Beslut att bevilja bygglov för PBL (2010:900) 9 BH
åtgärder som ligger i linje med kap 31 och 31 a
BI
kommunens översiktsplan Ale §§
ÖP-07
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Bygglov när sökanden har begärt att ärendet ska avgöras (Förvaltningslagen 12 §)
BL16

BL17

BL18

Beslut om att avslå en ansökan
om lov i de fall sökanden har
begärt att ärendet ska avgöras
och tidsfristen i 12 § första
stycket andra meningen FL
löper

PBL (2010:900) ORDF
9 kap 30, 31, 33,
33 a, 34 och 35
§§

V.ORDF Jämför delegation A15
(beslut enligt FL 12 §),
BL2 (avvisning) och
BL6, 7 och 9–15
(bifall).
Vid behov eller vid
ärenden av principiell
beskaffenhet eller av
större vikt ska extra
nämnd inkallas.

Beslut om förhandsbesked i de PBL (2010:900) ORDF
fall sökanden har begärt att
9 kap 17 §
ärendet ska avgöras och
tidsfristen i 12 § första stycket
andra meningen FL löper

V.ORDF Jämför delegation A15
(beslut enligt FL 12 §)
och BL2 (avvisning).

Beslut att bevilja lov som inte PBL (2010:900) ORDF
är delegerade i BL6, 7 och 9–15 9 kap 30, 31, 33,
i de fall sökanden har begärt att 33 a, 34 och 35
ärendet ska avgöras och
§§
tidsfristen i 12 § första stycket
andra meningen FL löper

V.ORDF Jämför delegation A15
(beslut enligt FL 12 §)
och BL2 (avvisning).

Genomförande av mark-, bygg- och rivningsåtgärder
BL19

Beslut om föreläggande för
PBL (2010:900) BH
byggherren att inkomma med 10 kap 22 § första
BI
de ytterligare handlingar som stycket
behövs för nämndens prövning i
frågan om startbesked

BL20

Beslut att meddela startbesked PBL (2010:900) BH
10 kap 23 §
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Vid behov eller vid
ärenden av principiell
beskaffenhet eller av
större vikt ska extra
nämnd inkallas.

Vid behov eller vid
ärenden av principiell
beskaffenhet eller av
större vikt ska extra
nämnd inkallas.

BI
BL21

Beslut om att det inte behövs
någon kontrollplan för
rivningsåtgärder

BL22

Bestämma – i kontrollplan eller PBF (2011:338) 3 BI
genom särskilt beslut – att krav kap 21 §
på omfattande ändringar av
andra delar än den direkt
berörda av en byggnad inte
behöver utföras förrän vid en
viss senare tidpunkt

BL23

Beslut i ett startbesked att
BFS (2011:6 med BI
medge mindre avvikelse från ändringar till och
föreskrifterna i Boverkets
med 2019:1)
byggregler om det finns
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns
någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt

BL24

Beslut om att ett byggnadsverk PBL (2010:900) BH
får tas i bruk utan att slutbesked 10 kap 4 §
BI
har getts

BL25

Besluta att utse ny
kontrollansvarig

BL26

Beslut att medge mindre
(BFS 2011:10)
BI
avvikelse från föreskrifterna om med ändringar till
det finns särskilda skäl och
och med BFS
byggnadsprojektet ändå kan
2019:1 Avdelning
antas bli tekniskt
A, 3 § Boverkets
tillfredsställande och det inte
konstruktionsregl
finns någon avsevärd olägenhet er EKS 11
från annan synpunkt

BL27

Beslut om kompletterande
villkor för bygg- eller
rivningsåtgärderna eller för
kontrollen

PBL (2010:900) BI
10 kap 29 §

BL28

Beslut om interimistiskt
slutbesked

PBL (2010:900) BI
10 kap 36 §

BL29

Beslut om slutbesked

PBL (2010:900) BI
10 kap 34 §
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PBL (2010:900) BH
10 kap 18 § andra
BI
stycket

PBL (2010:900) BI
10 kap 13 §

Ärenden avseende hissar och andra motordrivna anordningar samt funktionskontroll av
ventilationssystem
BL30

Beslut om längre besiktningsintervall

BL31

Beslut om anstånd med kontroll Boverkets
TH
föreskrifter och
BI
allmänna råd
(BFS 2011:12,
med ändringar
t.o.m. BFS 2018:2
- H 18, omtryck
BFS 2018:2) om
hissar och vissa
andra
motordrivna
anordningar 3
kap. 17 §

BL32

Beslut om senareläggning av
besiktningstidpunkt för
funktionskontroll av
ventilationssystem
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Boverkets
TH
föreskrifter och
BI
allmänna råd
(BFS 2011:12,
med ändringar
t.o.m. BFS 2018:2
- H 18, omtryck
BFS 2018:2) om
hissar och vissa
andra
motordrivna
anordningar 3
kap. 16 §

Boverkets
TH
föreskrifter och
allmänna råd om BI
funktionskontroll
av ventilationssystem och
certifieringar av
sakkunniga
funktionskontrollanter
(BFS 2011:16)
med ändringar
t.o.m. BFS
2017:10, OVK 3,
omtryck BFS
2017:10 4 §

Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder
BL33

Besluta att begära biträde av
Polismyndigheten för tillträde
enligt PBL 11 kap. 8 §

PBL (2010:900) TH
11 kap 9 §

BL34

Beslut att det ska planteras på
tomten och att befintlig
växtlighet på tomten ska
bevaras, om det behövs för att
uppfylla kraven i 8 kap. 15 §
första stycket PBL

PBL (2010:900) 8 TH
kap 15 § tredje
BH
stycket

BL35

Beslut om ingripandebesked

PBL (2010:900) TH
11 kap 7 §

BL36

Besluta om lovföreläggande,
utan vite

PBL (2010:900) TH
11 kap 17 §
BI

BI

Kan medföra
ersättningsskyldighet
enligt PBL 14 kap. 2 §

BI

BH
BL37

Besluta om föreläggande om
underhållsutredning, utan vite

PBL (2010:900) TH
11 kap 18 §
BI
BH

BL38

Beslut om åtgärdsföreläggande, PBL (2010:900) TH
utan vite
11 kap 19 §
BI
BH

BL39

Beslut om rättelseföreläggande, PBL (2010:900) TH
även föreläggande som förenas 11 kap 20 och 32
BI
med förbud mot att åter utföra a §§
bygglovspliktig åtgärd, utan
BH
vite

BL40

Beslut om
PBL (2010:900) TH
rivningsföreläggande, utan vite 11 kap 21 §
BI
BH

BL41

Beslut om föreläggande för
ökad trafiksäkerhet, utan vite

PBL (2010:900) TH
11 kap 22–23 §§
GI
TI
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Kan medföra
ersättningsskyldighet
enligt PBL 14 kap. 3 §

BL42

Beslut om föreläggande om
anordnande av stängsel kring
industrianläggning som inte
länge används, utan vite

PBL (2010:900) TH
11 kap 24 §

BL43

Beslut om förbud mot fortsatt
arbete eller åtgärd.

PBL (2010:900) VCPM
11 kap 30–32, 37
§§ 12 kap 6 §

Sådant förbud får förenas med
fast vite om maximalt 10 000kr
BL44

Beslut om förbud mot fortsatt
arbete eller åtgärd.

Sådant förbud får förenas
med fast eller löpande vite

PBL (2010:900) ORDF
11 kap 30–32, 37
§§ 12 kap 6 §

BL45

Beslut om föreläggande för den PBF (2011:338) 8 TH
som äger eller annars ansvarar kap 6 §
för hiss eller annan motordriven
anordning i byggnadsverk att se
till att anordningen kontrolleras
(särskild besiktning)

BL46

Beslut om förbud mot
PBL (2010:900) VCPM
användning av hela eller delar 11 kap 33, 37 §§
av ett byggnadsverk, inkl. hissar 12 kap 6 § 2
och andra motordrivna
punkten
anordningar, dock utan vite i
andra fall än vad avser förbud
som meddelas med stöd av att
hela eller delar av
byggnadsverket som avses med
förbudet har brister som kan
äventyra säkerheten för de som
uppehåller sig i eller i närheten
av byggnadsverket (11 kap. 33
§ 1 PBL).

V.ORDF

Sådant förbud får förenas med
fast vite om maximalt 30 000kr
BL47

Beslut om förbud mot
PBL (2010:900) ORDF
användning av hela eller delar 11 kap 33, 37 §§
av ett byggnadsverk, inkl. hissar 12 kap 6 § 2
och andra motordrivna
punkten
anordningar, dock utan vite i
andra fall än vad avser förbud
som meddelas med stöd av att
hela eller delar av
byggnadsverket som avses med

25 (40)

V.ORDF

förbudet har brister som kan
äventyra säkerheten för de som
uppehåller sig i eller i närheten
av byggnadsverket (11 kap. 33
§ 1 PBL).
Sådant förbud får förenas med
fast eller löpande vite
BL48

Beslut om att avsluta ärende
utan vidare åtgärd

PBL (2010:900) TH
11 kap 5 §

Information om att
beslutet kan överklagas
ska skickas till berörda
parter

Företräda nämnden vid samråd med lantmäterimyndighet
BL49

Företräda
FBL (1970:988) 4 BH
samhällsbyggnadsnämnden vid kap 25 §
samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt
att anföra att frågan om
förhandsbesked eller bygglov
bör avgöras innan
fastighetsbildning sker

BL50

Företräda
LL (1973:1144)
samhällsbyggnadsnämnden vid 19 §
samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt
att anföra att frågan om
förhandsbesked eller bygglov
bör avgöras innan upplåtelse av
ledningsrätt sker

BL51

Företräda
AL (1973:1149) BH
samhällsbyggnadsnämnden vid 21 §
samråd med lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att
frågan om förhandsbesked eller
bygglov bör avgöras innan
gemensamhetsanläggning
inrättas

BH

Avgifter enligt PBL
BL52

Uttag av avgift i förskott
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PBL (2010:900) ECB
12 kap 8–9 och
11 §§

VCPM

Uttag av avgift i
enlighet med
kommunens taxa för

ärenden enligt PBL
anses som
verkställighet
BL53

Reduktion av avgift vid
överskriden tidsfrist
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PBL (2010:900) BI
12 kap 8 a §
BH

Uttag av avgift i
enlighet med
kommunens taxa för
ärenden enligt PBL
anses som
verkställighet

Ärendegrupp/ärende

Lagrum

Delegat

Ersättare Villkor/kommentar

Myndighetsbeslut inom
miljö- och
hälsoskyddsområdet
Skydd av områden
M1

Beslut om
strandskyddsdispenser

MB (1998:808) 7 KE, MHI
kap 18b§

M2

Beslut om tillstånd, anmälan, MB (1998:808) 7 MHI
dispens och undantag enligt
kap 22 §
föreskrifter fattade med stöd av
denna paragraf

M3

Beslut om tillstånd och
försiktighetsmått

Länsstyrelsen
MHI
Västra Götalands
län
skyddsföreskrifter
för Göta Älv
14FS 2004:212

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
M4

Beslut om att avsluta ärende
utan åtgärd

MB (1998:808) 9 MHI
kap 3 §

M5

Beslut om att förelägga
verksamhetsutövare att söka
tillstånd

MB (1998:808) 9 MHI
kap 6a §

M6

Beslut om tillstånd, anmälan,
dispens eller undantag enligt
föreskrifter meddelande med
stöd av denna §

MB (1998:808) 9 MHI
kap 7 §

M7

Beslut om åtgärder för att spåra MB (1998:808) 9 MHI
smitta och/eller undanröja
kap 15 §
risken för smittspridning.

M8

Beslut om att förstöra föremål MB (1998:808) 9 ECM
eller avliva sällskapsdjur för att kap 15 §
förhindra smittspridning

M9

Beslut om tillstånd för
avloppsanordning
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Förordning
(1998:899) om

MHI

VCPM

Information om
möjlighet att ansöka
om ersättning ska gå
till den som drabbats
av ett beslut.

miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd 13 §
M10

Beslut om att meddela
föreläggande om
försiktighetsmått

Förordning
(1998:899) om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd 14 §

MHI

M11

Beslut om att meddela
föreläggande om
försiktighetsmått

Förordning
(1998:899) om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd 17 §

MHI

M12

Beslut om att
anläggning/anordning inte får
tas i bruk förrän den har
besiktigats och godkänts av
nämnden

Förordning
(1998:899) om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd 18 §

MHI

M13

Beslut om att meddela
föreläggande om
försiktighetsmått

Förordning
(1998:899) om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd 27 §

MHI

M14

Beslut om att meddela förbud

Förordning
(1998:899) om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd 27 §

MHI

M15

Beslut om att förelägga
verksamhetsutövaren att söka
tillstånd

Förordning
(1998:899) om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd 27 §

MHI

M16

Beslut om att inga åtgärder
vidtas

Förordning
(1998:899) om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd 27 §

MHI

M17

Beslut om tillstånd, anmälan,
dispens eller undantag enligt
föreskrifter meddelande med
stöd av dessa §§

Förordning
MHI
(1998:899) om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd 39, 40
§§
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Miljöskadeområdet

M18

Beslut om att förelägga
verksamhetsutövare att vidta
avhjälpande åtgärder i samband
med allvarlig miljöskada

MB (1998:808)
10 kap 14 §

MHI

M19

Beslut om föreläggande om
försiktighetsåtgärder

Förordning
(1998:899) om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd 28 §

MHI

M20

Beslut om att förelägga
MB (1998:808)
anmälningsskyldige att vidta
12 kap 6 §
åtgärder som begränsar eller
motverkar skada på naturmiljö

MHI

Information om rätt till
ersättning enligt 31 kap
MB ska lämnas till den
som drabbas av
beslutet

M21

Beslut om att förbjuda
verksamhet

MB (1998:808)
12 kap 6 §

ECM

Information om rätt till
ersättning enligt 31 kap
MB ska lämnas till den
som drabbas av
beslutet

M22

Beslut om tillstånd, anmälan,
dispens, eller undantag enligt
förordningar och föreskrifter,
meddelande med stöd av
10 § 12 kap Miljöbalken

MB (1998:808)
12 kap 10 §

MHI

Jordbruksområdet

Området kemiska produkter och biotekniska organismer
M23

Beslut om tillstånd, anmälan,
dispens eller undantag enligt
förordningar och föreskrifter,
meddelade med stöd av 8 §
14 kap Miljöbalken

MB (1998:808)
14 kap 8 §

MHI

Avfallsområdet
M24

Beslut om att ge tillstånd till att MB (1998:808) MHI
själv återvinna och bortskaffa 15 kap 25 § punkt
avfall
2

M25

Beslut om tillstånd, anmälan,
dispens eller undantag
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Renhållningsordning Ale
kommun

MHI

Övergripande inom Miljöbalkens tillsynsområde
M26

Beslut om föreläggande

MB (1998:808)
26 kap 9 §

MHI

M27

Beslut om förbud

MB (1998:808)
26 kap 9 §

ECM

M28

MB (1998:808)
Beslut om att ålägga tidigare
ägare eller nyttjanderättshavare 26 kap 13 §
att lämna namn och adress till
ny ägare eller
nyttjanderättshavare

MHI

M29

Beslut om att sända
föreläggande/förbud till
inskrivningsmyndigheten för
anteckning i
inskrivningsregistret

MB (1998:808)
26 kap 15 §

MHI

M30

Beslut om ansökan om
verkställighet

MB (1998:808)
26 kap 17 §

MHI

M31

Beslut om ansökan om särskild MB (1998:808)
handräckning för att
26 kap 17 §
åstadkomma rättelse

MHI

M32

Beslut om rättelse på den
felandes bekostnad

MB (1998:808)

MHI

M33

Beslut om begäran om förslag
till kontrollprogram eller
förbättrande åtgärder

MB (1998:808)
26 kap 19 §

MHI

M34

Beslut om föreläggande om att MB (1998:808)
lämna uppgifter och handlingar 26 kap 21 §

MHI

M35

Beslut om att utföra
undersökning med hjälp av
annan än den som bedriver
verksamheten eller som
upplåter byggnad för bostäder
eller för allmänna ändamål

MB (1998:808)
26 kap 22 §

MHI

M36

Beslut om att fastställa det
MB (1998:808)
belopp som den som är skyldig 26 kap 22 §
att utföra underökningen skall
betala, upp till 10 000 kr

ECM
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26 kap 18 §

M37

Beslut om förbud att överlåta MB (1998:808)
den av underökningen berörda 26 kap 22 §
fastigheten

MHI

M38

Besluta om att beslut skall gälla MB (1998:808)
omedelbart även om det
26 kap 26 §
överklagas

MHI

M39

Beslut om att verksamheter ska MB (1998:808)
betala årlig tillsynsavgift enligt 27 kap 1 §
fastställd taxa

MHI

M40

Beslut om avgift för nedlagd
handläggningstid enligt
fastställd taxa

MB (1998:808)
27 kap 1 §

MHI

M41

Beslut om nedsättning av avgift MB (1998:808)
enligt fastställd taxa
27 kap 1 §

ECM

M42

Beslut om begäran om
polismyndighetens biträde

MB (1998:808)
28 kap 8 §

MHI

M43

Beslut om miljösanktionsavgift MB (1998:808)
upp till 5000 kr
30 kap 3 §

ECM

Strålskyddsområdet
M44

Beslut om föreläggande

Strålskyddslag
(2018:396)
8 kap 6 §

MHI

M45

Beslut om rättelse på den
felandes bekostnad

Strålskyddslag
(2018:396)
8 kap 10 §

MHI

M46

Beslut om begäran om
polismyndighetens biträde

Strålskyddslag
(2018:396)
8 kap 12 §

MHI

Internationella hot mot människors hälsa
M47

Beslut om åtgärder
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Lag (2006:1570) MHI
om skydd mot
internationella hot

Endast för åtgärd som
är brådskande för att
skydda människors
hälsa eller allvarlig
skada på naturmiljön

Endast utifrån de
kriterier som tydligt
framgår i taxan eller
utifrån nämndens
principbeslut

mot människors
hälsa 17 §
M48

Utfärdande av hälsointyg och
andra intyg

Lag (2006:1570) MHI
om skydd mot
internationella hot
mot människors
hälsa 24 §

M49

Beslut om avgift enligt
fastställd taxa

Lag (2006:1570) MHI
om skydd mot
internationella hot
mot människors
hälsa 25 §
Förordning
(2007:156) om
skydd mot
internationella hot
mot människors
hälsa
8§

Tobaksområdet
M50

Beslut om föreläggande och
förbud

Lag (2018:2088) MHI
om tobak och
liknande
produkter 7 kap 9
och 12 §

M51

Beslut om begäran om
polismyndighetens biträde

Lag (2018:2088) MHI
om tobak och
liknande
produkter 7 kap
19 §

Området animaliska biprodukter
M52

Beslut om att meddela
föreläggande och förbud

Lag (2006:805) MHI
om foder och
animaliska
biprodukter 23 §
Förordningen om
foder och
animaliska
biprodukter
(206:814) 12 §
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M53

Beslut om att låta omhänderta
vara på ägarens bekostnad

Lag (2006:805) MHI
om foder och
animaliska
biprodukter 25 §

Information till ägaren
om att hen får göra
varan duglig till
utfodring eller annat
avsett ändamål eller
använda den för något
annat tillåtet ändamål.

M54

Beslut om att låta förstöra vara
på ägarens bekostnad, om
varans värde kan antas
understiga 10 000 kr

Lag (2006:805) ECM
om foder och
animaliska
biprodukter 25 §

Information till ägaren
om att hen får göra
varan duglig till
utfodring eller annat
avsett ändamål eller
använda den för något
annat tillåtet ändamål.

M55

Beslut om begäran om
polismyndighetens biträde

Lag (2006:805) MHI
om foder och
animaliska
biprodukter 27 §

M56

Beslut om sanktionsavgift

Lag (2006:805)
om foder och
animaliska
biprodukter
30 a §

M57

Beslut om att beslut ska gälla
omedelbart även om det
överklagas

Lag (2006:805) MHI
om foder och
animaliska
biprodukter 33 §

ECM

Livsmedelsområdet
M58

Beslut om föreläggande och
förbud

Livsmedelslagen MHI
(2006:804) 22 §

M59

Beslut om att omhänderta en
vara på ägarens bekostnad

Livsmedelslagen MHI
(2006:804) 24 §
första och andra
styckena
Livsmedelsförord
-ning (2006:813)
34 §

M60

Beslut om att låta förstöra en
vara på ägarens bekostnad om
varans värde kan antas
understiga 10 000 kr
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Livsmedelslagen ECM
(2006:804) 24 §
första och andra

Innan beslut ska den
som anspråket riktas
mot ges tillfälle att
yttra sig 30 c §

styckena
Livsmedelsförord
-ning (2006:813)
34 §
M61

Beslut om begäran om
polismyndighetens biträde

Livsmedelslagen MHI
(2006:804) 27 §

M62

Beslut om att ett beslut ska
gälla omedelbart även om det
överklagas

Livsmedelslagen MHI
(2006:804) 33 §

M63

Beslut om rättelse på egen
bekostnad

Livsmedelslagen ECM
(2006:804) 26 §

M64

Beslut om att varor ska
F 2017/625 Art
behandlas, att märkning ändras 138 2 c
eller att korrigerande
information ska förmedlas till
konsumenterna

MHI

M65

Beslut om att begränsa eller
F 2017/625 Art
förbjuda att varor släpps ut på 138 2 d
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

MHI

M66

Beslut om att aktören ska öka
egenkontrollernas frekvens

F 2017/625 Art
138 2 e

MHI

M67

Beslut om att beordra att varor F 2017/625 Art
dras tillbaka, återkallas,
138 2 g
bortskaffas och destrueras, och i
tillämpliga fall tillåta att
varorna används för andra
ändamål än de som de
ursprungligen var avsedda för.

MHI

M68

Beslut om att hela eller delar av F 2017/625 Art
den berörda aktörens företag, 138 2 h
eller dess anläggningar,
installationer eller andra
lokaler, isoleras eller stängs
under en lämplig tidsperiod.

MHI
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M69

Beslut om att beordra att hela F 2017/625 Art
eller delar av den berörda
138 2 i
aktörens verksamhet och, i
förekommande fall, de
webbplatser som aktören driver
eller använder, läggs ner under
en lämplig tidsperiod.

MHI

M70

Beslut om sanktionsavgift inom Livsmedelslagen MHI
nämndens kontrollområde
(2006:804) 30 c §
och
Livsmedelsförord
-ningen
(2006:813) 39 a –
39 c samt 39 f –
39 i §§

M71

Beslut om skyldighet för den Livsmedelsförord MHI
som är sysselsatt med
-ningen
livsmedelsverksamhet att
(2006:813) 8 §
genomgå läkarundersökning om
det behövs av
livsmedelshygieniska skäl

M72

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

Förordningen
MHI
(2006:1166) om
avgifter för
offentlig kontroll
av livsmedel och
vissa
jordbruksprodukter 3–6 §§
Kommunens taxa
7-9 §§

M73

Besluta om avgift för
registrering.

Förordningen
MHI
(2006:1166) om
avgifter för
offentlig kontroll
av livsmedel och
vissa
jordbruksprodukter 13–14 §§
Kommunens taxa
6§
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M74

Besluta om att sätta ned eller
efterskänka avgiften orsakad av
kontroll och utredning av
klagomål som föranleds av
bristande efterlevnad av
regelverket

Förordningen
ECM
(2006:1166) om
avgifter för
offentlig kontroll
av livsmedel och
vissa
jordbruksprodukt
er 11 §§
Kommunens taxa

M75

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

Art. 79 2 c och
art. 83 p 1
2017/625

MHI

Förordningen
(2006:1166) om
avgifter för
offentlig kontroll
av livsmedel och
vissa
jordbruksprodukt
er 11-12a §

M76

Beslut om avgift för
importkontroll

Förordning
MHI
(2006:812) om
offentlig kontroll
av livsmedel som
importeras från
ett tredjeland 12 §

M77

Beslut om fastställande av
program för faroanalys enligt 2
c § samt undersökningsprogram
och dess parametrar,
provtagningspunkter och
frekvens av normal respektive
utvidgad undersökning

Statens
MHI
livsmedelsverks
föreskrifter
(SLVFS 2001:30)
om dricksvatten
12 §
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Ärendegrupp/ärende

Lagrum

Delegat

Ersättare Villkor/kommentar

Dataskyddsförordningen
(GDPR)
D1

Beslut att vägra att tillmötesgå Art. 12.5 GDPR
begäran om begäran är
uppenbart ogrundad eller
orimlig.

ECSU

Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.

D2

Beslut om utlämnade av
registerutdrag samt beslut att
avvisa begäran om
registerutdrag.

Art. 15 GDPR

ECSU

Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.

D3

Beslut om den registrerades rätt Art. 16 GDPR
till rättelse.

ECSU

Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.

D4

Beslut om den registrerades rätt Art. 17 GDPR
till radering.

ECSU

Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.

D5

Beslut om den registrerades rätt Art. 18 GDPR
till begränsning av behandling.

ECSU

Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
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(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.
D6

Beslut om underrättelse till
Art. 19 GDPR
tredje man om rättelse, radering
eller begränsning av
behandling.

ECSU

Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.

D7

Beslut om den registrerades rätt Art. 20 GDPR
till dataportabilitet.

ECSU

Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.

D8

Beslut med anledning av den
registrerades rätt att göra
invändningar.

Art. 21 GDPR

ECSU

Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.

D9

Beslut att ingå
personuppgiftsbiträdesavtal
inklusive instruktioner.

Art. 28.3 GDPR

ECSU

Överklagandeförbud
enligt 7 kap. 5 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.

D10

Beslut om att anmäla en
personuppgiftsincident samt
upprätta anmälan och
dokumentation.

Art. 33 GDPR

ECSU

Anmälan ska göras till
Datainspektionen inom
72 timmar efter att
myndigheten fick
kännedom om
incidenten.
Samråd ska ske med
dataskyddsombudet
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innan anmälan.
Överklagandeförbud
enligt 7 kap. 5 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.
D11

Fastställa
konsekvensbedömning
avseende dataskydd

Art. 35 GDPR

ECSU

Samråd ska ske med
dataskyddsombud-et
innan
konsekvensbedömningen fastställs.
Överklagandeför-bud
enligt 7 kap. 5 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.
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