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Allmänna bestämmelser för delegeringen
Syftet med delegering av nämndens beslutanderätt är att avlasta nämnden ärenden som inte
är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för att möjliggöra en effektivare kommunal
förvaltning med snabbare beslutsvägar och kortare handläggningstider.
Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag (6 kap.
33 § KL).
Beslutanderätten får inte delegeras vad gäller (6 kap 34 § kommunallagen):
•
•
•
•

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 kommunfullmäktige
överklagats.
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande ärenden, punkt 1
nedan) inte heller ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Sådana ärenden ska av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande.
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt att besluta
• att bifalla eller avslå en ansökan,
• att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor,
• om omprövning, upphävande eller återkallande av beslut
• vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag
enligt vad som anges i särskilda bestämmelser,
• att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden,
• att beslutet ska gälla även om det överklagas
• att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd.
• att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansökningshandlingarna
• att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet
till behandling i sak,
• att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller
frågan förfallit av annan anledning),
• att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de
förutsättningar som anges i 26 respektive 27 §§ förvaltningslagen,
• att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten när överklagandet kommit
in för sent enligt 24 § förvaltningslagen.
Vidaredelegering
Förvaltningschefen får vidaredelegera beslutanderätt till annan anställd inom
miljöskyddskontoret. Vidaredelegering framgår av ”Arbetsordning för miljöskyddskontoret”.
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska alltid anmälas på nämndens
nästa sammanträde. Delegationsbeslut ska undertecknas av delegat på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av vidaredelegering skall anmälas till förvaltningschefen.
Ordförandens beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
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Delegationsförteckning
Ordförandens delegation
1. Besluta i ärenden enligt 6 kap. 36 § kommunallagen som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Delegationen avser alla nämndens
verksamheter. Beslut ska alltid anmälas på nämndens nästa sammanträde.
2. Utfärda fullmakt att företräda nämnden och föra dess talan vid domstolar och andra
myndigheter enligt 6 kap. 6 § kommunallagen.

Förvaltningschefens delegation
Allmänna ärenden
A.1

Framställningar till statliga och kommunala myndigheter i anslutning till nämndens
verksamhet, dock ej framställning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

A.2

Remittering av ärenden och besvarande av remisser, dock ej yttrande till
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Delegationsrätten gäller inte ärenden av
principiell beskaffenhet eller av annan större vikt.

A.3

Avge yttranden eller delta i samråd i ärenden som angår nämnden enligt särskilda
bestämmelser angivna i lag, förordningar och föreskrifter. Delegationsrätten gäller
inte ärenden av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt.

A.4

Avvisa en överklagandeskrivelse som inkommit för sent enligt förvaltningslagen.

A.5

Avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som
fattats med stöd av delegation. Delegationen omfattar inte yttrande med anledning
av överklagande av beslut som fattats av kommunfullmäktige eller nämnden.

A.6

Överklaga beslut och domar som innefattar ändring av beslut som fattats med stöd
av delegation.

A.7

Besluta om föreläggande eller förbud förenat med vite.
Vitesförelägganden som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för nämnden.

A.8

Ansöka till domstol om utdömande av vite.

A.9

Besluta om att inte lämna ut allmän handling.

A.10

Besluta om delgivning.

A.11

Begära polishandräckning.

Avgiftsärenden
A.12

Besluta om debitering av avgifter enligt de för nämnden gällande taxorna samt enligt
bestämmelser i EU-lagstiftningen.
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A.13

Besluta om nedsättning eller efterskänkande av avgifter enligt de för nämnden
gällande taxorna.

Miljöbalkens område
M.1

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag, 6 kap. MB

M.1.1

Avge yttrande i samband med miljökonsekvensbeskrivning och annat
beslutsunderlag.

M.2

Skydd av områden, 7 kap. MB

M.2.1

Besluta i ärenden om tillstånd, anmälan, dispens och undantag enligt föreskrifter
meddelade med stöd av 7 kap. MB.

M.2.2

Besluta om föreläggande och förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7
kap. MB.

M.3

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB

M.3.1

Besluta i ärende om tillstånd och anmälan att bedriva miljöfarlig verksamhet enligt
6 §.

M.3.2

Besluta om föreläggande för verksamhetsutövare av miljöfarlig verksamhet att
söka tillstånd enligt 6 §.

M.3.3

Besluta i ärende om tillstånd och anmälan att inrätta eller ändra avloppsanläggningar enligt 7 §.

M.3.4

Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet ska gälla även om det överklagas

M.3.5

Besluta att vidta de åtgärder som behövs för att spåra allvarlig smitta och
undanröja risken för smittspridning enligt 15 §.

M.3.6

Besluta i ärende om tillstånd och anmälan att inrätta värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 6 §.

M.3.7

Besluta om att inrätta och använda grundvattentäkt enligt 10 §.

M.3.8

Besluta i ärende om anmälan om gödselstad enligt 37 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

M.3.9

Besluta i anledning av anmälan av verksamhet enligt 38 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

M.3.10

Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt 11 §.

M.3.11

Besluta i ärende gällande verksamhet eller åtgärd som reglerats i lokala
föreskrifter meddelade enligt 40 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
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hälsoskydd.
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M.4

Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB

M.4.1

Besluta i anledning av anmälan om vidtagande av efterbehandlingsåtgärder inom
förorenade områden som avses i 10 kap. MB och 28§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

M.5

Vattenverksamhet, 11 kap. MB

M.5.1

Beslut i ärende om anmälan av vattenverksamhet enligt 9a-b och 13 §§.

M.6

Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB

M.6.1

Besluta om föreläggande och förbud enligt 6 §.

M.6.2

Besluta i tillsynsärende angående miljöhänsyn i jordbruket.

M.7

Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB

M.7.1

Beslut i ärenden om tillstånd, anmälan, dispenser eller undantag enligt 14 kap. MB
och EU-lagstiftning samt förordningar och föreskrifter meddelade med stöd av
dessa.

M.8

Avfall och producentansvar, 15 kap. MB

M.8.1

Besluta i ärende om dispens eller anmälan att själv kompostera eller på annat sätt
återvinna eller bortskaffa avfall enligt 18 §.

M.8.2

Besluta i ärende om dispens/tillstånd för kompostering i grupp- och flerbostadsbebyggelse, förskolor, skolor etc. enligt 18 §.

M.8.3

Besluta om undantag enligt lokala renhållningsföreskrifter.

M.9

Tillståndsprövning, 22 kap. MB

M.9.1

Besluta om villkor av mindre betydelse som mark- och miljödomstol eller
länsstyrelse i beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet överlåtit åt
tillsynsmyndigheten att fastställa enligt 25 §.

M.10

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

M.10.1

Besluta att återkalla tillstånd, dispens eller godkännande som meddelats enligt
balken eller enligt föreskrifter med stöd av balken och att förbjuda fortsatt
verksamhet enligt 3 §.

M.10.2

Besluta att ompröva tillstånd, ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser
eller meddela nya sådana i fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet
enligt 5 §.

M.10.3

Besluta att begära omprövning hos länsstyrelsen enligt 7 §.

M.10.4

Besluta att på ansökan av tillståndshavare upphäva eller ändra bestämmelser och
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villkor i ett tillståndsbeslut enligt 8 §.
M.11

Tillsyn, 26 kap. MB

M.11.1

Besluta om förelägganden eller förbud i ärenden som nämnden ansvarar för
enligt 9 §.

M.11.2

Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om
ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress enligt 13 §.

M.11.3

Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i
egenskap av ägare m.m. till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret enligt 15 §.

M.11.4

Besluta om verkställighet och rättelse på den felandes bekostnad enligt 17-18 §§.

M.11.5

Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra
olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska lämna förslag till
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder enligt 19 §.

M.11.6

Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge miljörapport enligt
20 §.

M.11.7

Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de
uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen enligt 21 §.

M.11.8

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
enligt 22 §.

M.11.9

Besluta att undersökningar som behövs för tillsynens skull skall utföras av någon
annan än verksamhetsutövaren och att utse någon att utföra undersökningen
enligt 22 §.

M.11.10

Besluta om fastställande av ersättningsbelopp för undersökningen enligt M.10.9
enligt 22 §.

M.11.11

Besluta om att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd
fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd enligt 22 §.

M.11.12

Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla omedelbart även om det överklagas
26 §.

M.12

Tillträde m.m., 28 kap. MB

M.12.1

Besluta att meddela förbud att rubba eller skada mätapparat eller liknande
utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar enligt 1 och 7 §§.

M.13

Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB

M.13.1

Besluta om miljösanktionsavgifter enligt 3 §.
Miljösanktionsavgift som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för
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nämnden.

Livsmedelsområdet m.m.
L.1

Livsmedelslagen

L.1.1

Besluta att meddela förelägganden och förbud som behövs för efterlevnaden av
livsmedelslagen (22§), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de EGbestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som meddelats med stöd
EG-bestämmelserna.

L.1.2

Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – att
låta förstöra varan på ägarens bekostnad enligt 24 §.

L.1.3

Besluta 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 enligt 25 §.

L.1.4

Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas
enligt 33 §.

L.2

Livsmedelsförordningen

L.2.1

Besluta om läkarundersökning enligt 8 §.

L.2.2

Beslut om krav på ersättning för kontrollmyndighetens kostnader som uppkommer
till följd av åtgärder enligt 24 § livsmedelslagen i samband med omhändertagande
av vara enligt 34 §.

L.4

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

L.4.1

Beslut, föreläggande och förbud med anledning av kontroll enligt lagen och
förordningen

L.5

Kontrollförordningen (EG) 882/2004 om offentlig kontroll

L.5.1

Besluta om registrering av livsmedelsanläggning enligt artikel 31.1 a och b samt
artikel 6.2 o EG-förordning 852/2004.

L.5.2

Besluta om sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till
att livsmedel är säkra eller att livsmedelslagstiftningen följs enligt artikel 54.2 a.

L.5.3

Besluta om att begränsa eller förbjuda utsläppande av livsmedel på marknaden
och import och export av livsmedel enligt artikel 54.2 b.

L.5.4

Besluta att övervaka och vid behov beordra att livsmedel återkallas, dras tillbaka
från marknaden och/eller destrueras enligt artikel 54.2 c.

L.5.5

Besluta om tillstånd till att livsmedel används för andra ändamål än de som de
ursprungligen var avsedda för enligt artikel 54.2.d.
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L.5.6

Besluta att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det berörda
företaget under en lämplig tidsperiod enligt artikel 54.2.e.

L.5.7

Besluta om åtgärder som avses i art. 19 för sändningar från tredje länder enligt
artikel 54.2 g

L.5.8

Besluta om andra åtgärder som den behöriga myndigheten anser vara motiverade
enligt artikel 54.2 h.

L.7

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)

L.7.1

Besluta med anledning av kontroll enligt föreskrifterna.

Övriga ärenden
Ö.1
Ö.1.1

Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS
1998:814)
Besluta om dispens från skyldighet att svara för gångbanerenhållning som
kommunen ålagt fastighetsinnehavare enligt 3 §.

Ö.1.2

Besluta om föreläggande eller förbud

Ö.2

Plan- och bygglagstiftning
Avge yttrande till samhällsbyggnadsnämnd i ärende angående förhandsbesked,
bygglov, rivningslov och marklov

Ö.2.1
Ö.2.2

Avge yttrande till samhällsbyggnadsnämnd angående upprättande av
områdesbestämmelser och detaljplan där standarförfarande används, samt vid
ändring av detaljplan

Ö.2.3

Avge yttrande till samhällsbyggnadsnämnd över förslag till detaljplan och
områdesbestämmelser under granskningstiden när nämnden tidigare avgivit
yttrande i samrådsskedet

Ö.3

Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Ö.3.1

Avge yttranden i ärende angående brandfarlig vara

Ö.4

Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Ö.4.1

Beslut om föreläggande och förbud enligt 6 §.
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Ö.5
Ö.5.1

Strålskyddslagen (1988:220)
Besluta att begära upplysningar eller handlingar som behövs för sådan tillsyn
enligt strålskyddslagen som nämnden ansvarar för enligt 31 §.

Ö.5.2

Beslut om föreläggande och förbud enligt 32 och 34 §§.

Ö.5.3

Besluta i ärende om solarier inom nämndens ansvarsområde i vilken solarium
upplåts till allmänheten i övrigt.

Ö.6

Tobakslagen (1993:581)
Besluta om föreläggande och förbud enligt 20 §.

Ö.6.1

Ö.6

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP)
Handel, 5 kap. LTLP

6.1

Beslut att avslå en ofullständig ansökan enligt 1 §.

6.2

Beslut att avslå ansökan enligt 2 §.

6.3

Beslut att bevilja ansökan om försäljningstillstånd för detalj- och partihandlare
enligt 1 och 3 §§.

6.4

Beslut att avslå ansökan om försäljningstillstånd avseende detalj- och
partihandlare enligt 3 §.

6.5

Besluta om att begära in yttranden från Polismyndigheten enligt 4 §.

6.6

Godkänna anmälan från dödsbo eller förvaltare enligt 8 §.

6.7

Beslut om att bevilja försäljningstillstånd efter ansökan från konkursbo enligt 9 §.

6.8

Godkänna anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter eller
påfyllnadsbehållare enligt 15 §.
Tillsyn, 7 kap

6.9

Utöva tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs enligt 3-4 §§

6.10

Besluta att meddela föreläggande eller förbud i tillsynsverksamheten för att
denna lag och anslutande föreskrifter efterföljs enligt 9 §.

6.11

Besluta att sätta ut vite i beslut om föreläggande och förbud enligt 9 §

6.12

Beslut att återkalla tillstånd om tillståndet ej längre utnyttjas enligt 10 § p.1.
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6.13

Beslut att återkalla tillstånd enligt 10 § p. 2-4

6.14

Besluta att meddela tillståndshavaren varning enligt 11 §.

6.15

Besluta att meddela föreläggande eller förbud till den som bedriver detaljhandel
av e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare enligt 12-13 §.

6.16

Besluta att meddela varning enligt 13 §.

6.17

Besluta att förena föreläggande eller förbud med vite enligt 15 §.

6.18

Begära upplysningar, handlingar, varuprover, och liknande som behövs för
tillsynen enligt 17 §.

6.19

Begäran om biträde och handräckning av polismyndigheten för utövande av
tillsyn enligt 18-19 §§.

6.20

Underrättelse till Polismyndighet, Folkhälsomyndighet samt berörd länsstyrelse
enligt 20-21 §§.

6.21

Genomföra kontrollköp enligt 22 §.
Avgift, 8 kap.

6.22

Besluta att debitera, sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn enligt
tobakslagen.
Överklagande, 9 kap.

6.23

Överklagande av domar från förvaltningsrätt och kammarrätt jämte yttrande till
överinstanser i ärenden som handläggs enligt tobakslagen.
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Ö.7
Ö.7.1

Ö.7.1

Alkohollagen (1994:1738)
Yttrande till den kommunala nämnd som handhar ärenden angående tillstånd till
servering av alkoholhaltiga drycker.

Yttrande till den kommunala nämnd som handhar ärenden angående tillstånd till
servering av alkoholhaltiga drycker.
Alkohollagen (2010:1622)
Detaljhandel, 5 kap AL

7.1

Godkännande av anmälan om försäljning av folköl enligt 5 §
Servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat, 8 kap AL

7.2

Besluta om att avvisa ansökan enligt 2 §.

7.3

Besluta om serveringstillstånd för servering till allmänheten enligt 2 § och 15 §.

7.4

Besluta om serveringstillstånd för servering till förening, företag eller annat slutet
sällskap enligt 2 §.

7.5

Besluta om att begränsa ett stadigvarande tillstånd enligt 2 § 2 stycket

7.6

Besluta om utökad serveringstid utöver normaltid enlig 2 § och 19 §.

7.7

Besluta om tillfälligt utökad serveringsyta enligt 2 §.

7.8

Godkännande av anmälan om kryddning av spritdryck enligt 3 §.

7.9

Besluta om serveringstillstånd för cateringverksamhet enligt 4 §.

7.10

Godkännande av lokal för cateringverksamhet enligt 4 §.

7.11

Godkännande av anmälan om provsmakning vid arrangemang riktade till
allmänheten enligt 6 § 1

7.12

Besluta om tillfälligt serveringstillstånd för provsmakning för partihandlare enligt 6
§ 2.

7.13

Godkännande av anmälan om provsmakning för den som tillverkar alkoholdrycker
eller alkoholliknande preparat enligt 7 §.

7.14

Besluta om särskilt tillstånd att anordna provsmakning vid tillverkningsstället enligt
7 §.

7.15

8 kap. 8 § AL: Besluta om godkännande av anmälan om servering av folköl enligt 8
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§.

7.17

Besluta om avslag enligt 12 §.

7.19

Besluta om att bevilja flera tillståndshavare att nyttja ett gemensamt
serveringsutrymme enligt 2 § och 14 §.

7.20

Besluta om tillstånd för servering i foajeer, till teater eller konsertlokal under paus
utan krav på matservering enligt 15 § st 4.

7.21

Neka serveringstillstånd enligt 17 §.

Tillsyn 9 kap AL
7.22

Utföra tillsyn enligt 2 § och 3 §.

7.23

Sända kopia av beslut i ärende enligt denna lag till Folkhälsomyndigheten,
länsstyrelse och Polismyndighet enligt 7 §.

7.24

På begäran lämna uppgifter till annan tillsynsmyndighet enligt 8 §.

7.25

Besluta att begära biträde av polismyndighet vid tillämpning av 13-15 § enligt 9 §.

7.26

Besluta om serveringstillstånd för konkursförvaltare enlig 12 §.

7.27

Begäran om tillträde och handlingar enligt 13- 15 §.

7.28

Utföra kontrollköp enligt 15 a §.

7.29

Besluta om att meddela tillståndshavaren erinran enligt 17 §.

7.30

Besluta om att meddela tillståndshavaren en varning enligt 17 §.

7.31

Besluta om återkallelse av serveringstillstånd som inte längre utnyttjas enligt 18 §
1

7.32

Besluta om återkallelse av serveringstillstånd enligt 18 § 2 och 3 samt sista stycket

7.33

Besluta att meddela varning till den som säljer eller serverar folköl enligt 19 §.

7.34

Besluta att förbjuda fortsatt verksamhet till den som säljer eller serverar folköl
enligt 19 §.
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7.35

Besluta om varning för den som bedriver servering på särskilt boendeförbud enligt
20 §.

7.36

9 kap 20 § Besluta om förbud om max 6 månader för den som bedriver servering
på särskilt boendeförbud enligt 20 §.

Ö.8
Ö.8.1

Personuppgiftslagen (1998:204)
Godkännande av nya eller förändrade behandlingar av personuppgifter.

Ö.8.2

Rättelse av personuppgifter enligt 28 §. Avser ändring av grundläggande
information om registrerad

Ö.8.3

Utplånande av uppgifter enligt 28 §. Innan beslut fattas måste avstämning ske
gentemot arkivlagen (1990:782) och sekretesslagen (1980:100) och prövning skall
ske huruvida i första hand beslut om gallring kan ske.

Ö.8.4

Blockering av uppgift enligt 28 §.

Ö.8.5

Utlämnande av registerutdrag/information enligt 26 § PuL.

Ö.8.6

Tecknande av avtal med personuppgiftsbiträde.

Ö.8

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ö.8.1

Utlämnande av registerutdrag, art. 15 GDPR.

Ö.8.2

Rättelse, art. 16 GDPR.

Ö.8.3

Radering av uppgifter, art. 17 GDPR.

Ö.8.4

Rätt till begränsning av behandling, art. 18 GDPR.

Ö.8.5

Anmälningsskyldighet avseende rättelse, radering och begränsning, art. 19 GDPR.

Ö.8.6

Konsekvensbedömning av dataskydd, art. 35 GDPR.

Ö.8.7

Tecknande av avtal med personuppgiftsbiträde.
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Administrativa ärenden
Ö.9

Personalärenden

Ö.9.1

Befogenhet att inrätta och dra in befattningar som ej avser förvaltningschef.

Ö.9.2

Besluta om återbesättning av befattningar som ej avser förvaltningschef.

Ö.9.3

Anställning och lönesättning av personal med undantag av förvaltningschef

Ö.9.4

Besluta om avsked eller uppsägning av annan anställd än förvaltningschef

Ö.10

Kvalitetsfrågor

Ö.10.5

Besluta i frågor som rör miljöskyddskontorets kvalitetsarbete.

Alingsås kommun, miljöskyddskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68,
E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

17(17)

Alingsås kommun, miljöskyddskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68,
E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

