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 Samhällsnämnden 

 

Hastighetsplan för Härnösands kommun 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till Hastighetsplan för Härnösands kommun 

 

Beskrivning av ärendet 

Under våren 2022 utarbetade samhällsförvaltningen ett förslag till 

hastighetsplan. Samhällsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2022-04-
13 §75 att godkänna förslaget som underlag för en bred remiss. 

Planen var föremål för remiss under maj månad och yttranden inkom vilka 

sammanfattas och kommenteras i bilagt dokument. 

Som ett resultat av remissen har förslaget omarbetas väsentligt och där 

förvaltningens mening är att hastighetsfrågorna bör behandlas i två olika 
styrande dokument 

 Hastighetsplan för Härnösands kommun som fastställs av 
kommunfullmäktige. Planen ska ta ställning till principiella frågor 
när det gäller hastighetsfrågor. 

 Riktlinje för hastighetsfrågor som fastställs av samhällsnämnden. 
Riktlinjen ska, med utgångspunkt från hastighetsplanen, ange mer 

konkreta ställningstaganden vad gäller hastigheter. Exempel på 
sådana ställningstaganden är utökning och/eller nya TBO-områden 

(tättbebyggt område enligt trafikförordningen). 

När hastighetsplanen är fastställd av kommunfullmäktige avser förvaltningen 
att framarbeta ett förslag till riktlinje för nämndens behandling. 

Socialt perspektiv 

Ett av hastighetsplanens syfte är att ge underlag för att sätta ”rätt” hastighet 

på kommunens gator och vägar med syftet att säkerställa en så trafiksäker 
miljö som möjligt – med särskild fokus på oskyddade trafikanter.  
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Frågor som rör hastighet är också väsentliga för att trafikmiljön ska bli så 
säker som möjligt för barn.  

Ekologiskt perspektiv 

Med ”rätt” hastighet på gator och vägar bidrar vi till en generellt lägre 

hastighet och ett bättre flöde i trafiken vilket minskar utsläpp från fordon och 
därmed har en positiv inverkan ur ett ekologiskt perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

En förändring av hastighetsgränser kommer medföra ökade kostnader initia lt 
för utmärkning men också en viss ökad driftskostnad eftersom antalet 

vägmärken att underhålla blir fler. 

Beslutsunderlag 

 Sammanfattning av inkomna remissvar med förvaltningens 
kommentarer 

 

I handläggningen av detta ärende har även teknikchef Niclas Hälldahl 
deltagit. 

 

Thomas Jenssen 

Förvaltningschef 

Ulf Rehnberg 

Utredare 

Bilagor 

Bilaga 1 Förslag till Hastighetsplan för Härnösands kommun 
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1 Bakgrund och syfte 

1.1 Bakgrund 

Frågan om hastighet engagerar! Önskemål om sänkning av hastigheter 
framförs ofta till ansvariga politiker och tjänstepersoner. Detta samtidigt som 

grunderna i de olika hastighetsgränserna styrs från nationell nivå – i 
huvudsak genom Trafikförordningen. 

Med stöd av Trafikförordning (1998:1276) har en kommun möjlighet att, 
under vissa förutsättningar, bestämma hastighetsgränserna. Dessa beslut tas 
av kommunens trafiknämnd som i vårt fall är Samhällsnämnden. 

trafiknämnd. Det saknas dock ett lokalt politiskt antaget styrdokument för 
samhällsnämnden att förhålla sig till i beredning och beslut om hastigheter.  

 

1.2 Syfte 

Hastighetsplanens grundläggande syfte är att fastställa och tydliggöra de 
politiska mål och ambitioner som gäller och som ska vara styrande för 
nämnder och förvaltningars ställningstaganden i hastighetsfrågor samt utgöra 

styrande dokument för andra planer och beslut gällande hastigheter inom 
kommunen 

 Bidra till en ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter – med 
särskild hänsyn till barns trygghet 

 Bidra till ”rätt hastighet” på kommunens vägnät 

 Bidra till nationella trafiksäkerhetsmål – framförallt nollvisionen 

 Bidra till nationella, regionala och lokala klimatmål 
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2 Geografi och juridik 

2.1 Geografisk omfattning 

Hastighetsplanen är styrande för kommunens ställningstaganden i frågor som 
rör hastigheter på gator och vägar, oavsett väghållare. Inom tättbebyggt 

område har kommunens trafiknämnd (Samhällsnämnden) möjlighet att 
fastställa hastigheten på alla gator och vägar.  

Hastighetsplanen ska också, i tillämpliga delar, vara vägledande för 
kommunens inställning till hastighetsgränser även på vägar utanför 
tättbebyggt område där hastigheten beslutas av Länsstyrelsen eller 

Trafikverket. 



Härnösands kommun 
Datum 

2023-02-16 
Diarienummer 

SAM-2022-1634 
Sida 

5(13) 
 

 

3 Styrande mål & dokument 

3.1 Nationella mål och styrdokument 

I arbetet med framtagande av hastighetsplanen har, i erforderlig omfattning 
och i tillämpliga delar, hänsyn tagits till 

 Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barns 
rättigheter Barnkonventionen 

 Nationella transportpolitiska mål 

 ”Rätt fart i staden” – hastighetsnivåer i en attraktiv stad (Vägverket 
publikation 2008:54) 

 Nollvisionen – sedan beslut i riksdagen år 1997 utgör nollvisionen 
grunder för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. 

 Agenda 2030 – mål 3.6 minska antalet dödsfall och skador i trafiken, 
mål 11.2 tillgängliggör hållbara transportsystem för alla 

 

3.2 Lokala mål och styrande dokument 

I arbetet med framtagande av hastighetsplanen har, i erforderlig omfattning 

och i tillämpliga delar, hänsyn tagits till 

 Översiktsplan 2040 för Härnösands kommun  

 Trafikprogram för Härnösands kommun 2015-2050 

 Klimat-och energiplan för Härnösands kommun 

 Gång-och cykelprogram för Härnösands kommun 2022-2040 
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4 Fordonstrafikens påverkan 

4.1 Miljö & hälsa 

All fordonstrafik ger upphov till buller och utsläpp av luftföroreningar som 
växthusgaser och partiklar. Sänkt hastighet ger generellt sett en minskning 

av både buller och utsläpp även om effekten varierar med typ av väg som 
åtgärden genomförs på. 

 
Vid körning med ett jämnt körsätt utan häftiga accelerationer eller hårda 
inbromsningar minskar bränsleförbrukningen och utsläppen av 

luftföroreningar. Även bullernivåerna sjunker vid jämnare och lägre 
hastigheter. 

 
Utsläppen av koldioxid är direkt proportionella mot bränsleförbrukningen 
och därmed beroende av hastigheten både för lätta och tunga fordon. Även 

partikelemissionerna minskar generellt sett med lägre hastighet. Dubbdäck 
ger upphov till högre halter av partiklar än dubbfria däck. 

4.2 Samhällsstrukturen 

Bilen är i mångt och mycket en stor frihetssymbol. För många är bilen det 

enda färdsätt som är möjligt för dem. Beroende på var man bor, hur 
familjeförhållandena ser ut eller om man har en funktionsvariation. 

Samtidigt påverkar bilen väldigt mycket i vår samhällsstruktur. Bilen tar 

stora ytor i anspråk för till exempel vägar och parkeringar. 

Men det finns fordonstrafik som är väldigt avgörande för samhället; 

kollektivtrafik, godstransporter, varuleveranser, räddningstjänst, ambulans, 
polis, renhållning med mera. 

4.3 Trygghet & säkerhet 

För många är bilen en trygghet. Att kunna ta sig från sitt nattjobb på ett 
tryggt sätt eller att kunna åka iväg om man känner sig otrygg där man är. 

Samtidigt skapar fordonstrafik en otrygghet för andra: gående, cyklister, 
personer med nedsatt syn eller hörsel eller andra funktionsvariationer. 
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5 Allmänt om hastigheter 

5.1 ”Rätt hastighet” 

Vad som är rätt hastighet är ingen lätt fråga att besvara. Men utgångspunkten 
bör vara att det är gatans typ, utformning och trafikvolym som ska vara 

vägledande – men med hänsyn taget till oskyddade trafikanters största 
möjliga säkerhet och trygghet. 

5.2 ”Hastigheten dödar” 

I en trafikmiljö som delas av motorfordon och oskyddade trafikanter visar 

studier att ”hastigheten dödar”. Ju lägre hastighet som fordonen håller desto 
större är chansen att en oskyddad ska överleva en kollision. 

Det så kallade krockvåldet kan illustreras med den här bilden: 

 

 

5.3 ”Hastigheten engagerar” 

Frågor som rör hastighet engagerar. Många ser gärna en sänkt hastighet på 
”sin” gata men vill ogärna se det på andra gator. 

En grundläggande princip för hur en trafikant ska agera slås fast i 
trafikförordningens grundbestämmelse: 

För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och 
varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.                 

Trafikanten ska visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och 

personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom           
som är ett hinder för dem i trafiken. 

En vägtrafikant ska visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid 

vägen. 
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För fordonsförare finns dessutom följande bestämmelse i trafikförordningen 
2F

i 

Ett fordons hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver.     
Hänsyn ska tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållanden, fordonets 
skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig 

vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna 
det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller 

hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse. 

Med andra ord så har varje fordonsförare en skyldighet att anpassa både 
körsätt och hastighet till de rådande förhållandena som gäller vid en viss väg 

eller vägsträcka. 

 

5.4 Hastigheter i Sverige 

5.4.1 Bashastigheten 

Den så kallade bashastigheten i Sverige är 70 km/h. Det vill säga – det är 

den hastigheten som gäller om inget annat framgår av ett vägmärke. Men 
samtidigt finns en bestämmelse som säger att högsta tillåtna hastighet är     

50 km/h inom tättbebyggt område. Därför brukar vi säga, om inte helt 
korrekt, att vi har två bashastigheter: 70 km/h utanför tättbebyggt område 
och 50 km/h inom tättbebyggt område. 

5.4.2 Andra hastighetsgränser 

Utöver de så kallade bashastigheterna, (50 km/h respektive 70 km/h) så kan 

hastigheten bestämmas till  

 30 km/h eller högre inom tättbebyggt område 

 Lägre än 70 km/h eller högre än 80 km/h utom tättbebyggt område 

 120 km/h på motorväg 
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6 Nulägesanalys 

6.1 Vägnät i Härnösands kommun 

Härnösands kommun definierar vägnätet enligt följande 

6.1.1 Genomfartsvägar 

- E4 – statlig väg 

- Väg 718 – statlig väg 

- Väg 331 – statlig väg 

- Väg 90 – statlig väg 

6.1.2 Primärt huvudvägnät 

Vägar, oavsett väghållare, där den aktuella vägen har en avgörande betydelse 
för möjligheten att bo och verka i området.  

6.1.3 Sekundärt huvudvägnät 

Vägar, oavsett väghållare, där den aktuella vägen har en viktig, men inte 
avgörande roll, för att bo och verka i området. 

6.1.4 Lokalvägnät 

Allmänna vägar som har att sörja för trafiken i området. 

6.1.5 Enskilt vägnät 

Enskilda vägar som har betydelse som en del i ett lokalvägnät även om 
väghållaren är enskild 

 

6.2 Tillåten hastighet kontra verklig hastighet 

Kommunen gör varje år relativt omfattande trafikmätningar som ger resultat 

både vad gäller antal fordon men också hastigheter. 

Det finns några kommunala gator som i det sammanhanget utmärker sig för 
att hålla en avsevärt högre hastighet än den tillåtna.  

Samtidigt finns även gator där den verkliga hastigheten är lägre än den 
tillåtna. 

 

 

Vägsträcka Dygnstrafik Tillåten hastighet

Medelhastighet 

(85-percentilen)

Murbergsvägen, sö Pilgatan 1 398 30 km/h (7-17) 42 km/h

Sehlstedtsvägen, vä Häckvägen 1 582 30 km/h (7-17) 42 km/h

Sehlstedtsvägen, vid Ängevallen 676 30 km/h (7-17) 46 km/h

Slåttervägen vid Bondsjöhöjdens skola 132 30 km/h (7-17) 38 km/h

Stenhammarsvägen, nö Talgoxevägen 1 355 50 km/h 63 km/h

Theodor Hellmans väg, ö Gymnasieg 412 30 km/h (7-17) 37 km/h

Vårstagatan (genomfartsförbud 7-17) 346 30 km/h (7-17) 41 km/h

Ångströmsgatan sv Lidgatan 431 30 km/h (7-17) 37 km/h

"Kiss & go"-slinga Solenskolan 125 30 km/h (7-17) 25 km/h

Marinvägen (vid Brännaskolan) 232 30 km/h (7-17) 32 km/h

Nybrogatan (korsn Skeppsbron) 10 479 50 km/h 40 km/h
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En studie som gjorts av Väg-och transportforskningsinstitutet (VTI) visade 
att sänka tillåten hastighet från 50 km/h till 30 km/h enbart genom att 

förändra den skyltade hastigheten ger en låg efterlevnad. Studien visade att 
endast 25% av fordonen höll 30-begränsningen och att cirka 30% hade en 
hastighet som överskred 40 km/h.  

Den slutsats som därmed kan dras av studien är att en hastighetssänkning 
behöver kombineras med fysiska åtgärder i trafikmiljön för att uppnå önskad 

effekt. 
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7 Överväganden & ställningstaganden 

7.1 Trafiksäkerheten 

7.1.1 Nollvisionen 

Med nollvisionens synsätt är omsorgen om människors liv och hälsa ett 
absolut krav vid vägtransportsystemets utformning och funktion. Detta gör 

att trafiksäkerhetstänkandet behöver integreras i alla de processer som 
påverkar vägtransportsystemets trafiksäkerhet. Människans tolerans mot 

yttre våld skall vara dimensionerande vid utformningen av 
vägtransportsystemet. Det långsiktiga trafiksäkerhetsarbetet utgår från 
människans begränsningar. 

 
På sikt ska ingen behöva dödas eller allvarligt skadas inom 

vägtransportsystemet. För att nollvisionen skall kunna uppnås krävs ett delat 
ansvar för trafiksäkerheten enligt följande princip:  
1. Systemutformarna har alltid det yttersta ansvaret för 

vägtransportsystemets utformning, skötsel och användning och har därmed 
tillsammans ett ansvar för hela systemets säkerhetsnivå.  

2. Trafikanterna har ansvar för att visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken 
samt att följa trafikreglerna.  
3. Om trafikanterna inte tar sin del av ansvaret - på grund av till exempel 

bristande kunskap, acceptans eller förmåga - eller om personskador uppstår, 
måste systemutformarna vidta ytterligare åtgärder i den mån detta krävs för 

att motverka att människor dödas eller allvarligt skadas.  
 
De hastighetsgränser som tillämpas på gator och vägar i Härnösands 

kommun ska vara stödjande till Nollvisionen 
 

7.2 Tillgängligheten 

Det allmänna vägnätet ska vara tillgängligt på det sätt som det är avsett. Det 
gäller såväl för fordonstrafik som gång och cykeltrafik. Men tillgängligheten 

för fordonstrafiken ska vara sådan att den inte inverkar negativt på övriga 
trafikanters behov.  

Vidare ska tillgängligheten till vägnätet särskilt prioriteras för barn samt 
personer med funktionsvariationer. 

 

7.3 Hastigheter 

Som framgår inledningsvis så måste utgångspunkten vara att det ska råda 

”rätt hastighet” på en gata. En hastighet som sätts utifrån vägens standard, 
verksamheter som finns i området, omfattningen av oskyddade trafikanter 

med särskilt fokus på barn samt trafikvolym och dagens hastigheter. 

En hastighetssänkning ska alltså vara motiverad utifrån trafiksäkerhets- 
och/eller miljöhänsyn.  

Som väghållare är det viktigt att säkerställa så att trafikmiljön ”går i takt” 
med tillåten hastighet. 
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En sänkning av hastigheten till 30 km/h ska därför alltid kombineras med 
fysiska åtgärder i trafikmiljön. Det kan handla om farthinder, avsmalningar, 

upphöjningar, refuger, trädplantering och så vidare.  

Hastighetsgränser ska hos fordonsförare upplevas som ”befogade” och 
därför är det viktigt att vara restriktiv med till exempel en hastighetsgräns på 

30 km/h. Den bör endast finnas i direkt anslutning till ett område där man 
vill få ner hastigheten, till exempel vid en skola, men inte i ett större område. 

Erfarenheten visar att fordonsförare har en större benägenhet att respektera 
en sänkt hastighet om den bara gäller för en begränsad vägsträcka och där 
sänkningen anses tydligt motiverad.  

För tättbebyggda områden i Härnösands kommun bör utgångspunkten vara 
att hastighetsgränsen ska sättas till 40 km/h. På samma sätt som lägre 

hastighet kan vara motiverat så kan även högre hastighet vara motiverad.  

Det som avgör om en viss väg eller vägsträcka inom tättbebyggt område kan 
ha en högre hastighet än 40 km/h är bland annat: 

 Bra vägstandard med goda siktförhållanden 

 Gång-och cykeltrafikanter har fullgoda alternativ och behöver inte 
nyttja vägen – till exempel genom separerad eller fristående gång-och 
cykelväg 

 Vägsträckan har i huvudsak planfria gångpassager (bro, tunnel) 

 Få in-och utfarter 

Vid bestämmandet av hastigheter ska, så långt det är möjligt, användas 
jämna hastighetssteg. Då en av ambitionerna med den här hastighetsplanen 

är att möjliggöra 40 km/h i tättbebyggt område bör därför hastighetsstegen 
40-60-80 tillämpas. Dock att även hastighetsgränsen 30 km/h ska kunna 
tillämpas på det sätt och på de platser som angetts ovan. 
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8 Genomförandet 

Kommunens trafiknämnd (Samhällsnämnden) är de som ansvarar för att 
hastighetsplanen implementeras genom praktisk trafik-och 
hastighetsreglering. Som underlag för de ställningstaganden som nämnden, 

och dess delegerade, kommer behöva ta bör nämnden fastställa Riktlinjer för 
hastigheter. En sådan riktlinje ska utgå från inriktning och andemening i 

Hastighetsplanen men mer detaljerat beskriva vilka hastigheter som 
nämnden anser ska gälla på gator och vägar inom tättbebyggt område samt 
vilka skäl som kan anföras för en sänkning eller höjning av nuvarande 

hastighet. 

Även kommunens övriga nämnder, förvaltningar och bolag har att ta hänsyn 

till inriktning och andemening i Hastighetsplanen.  
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 Samhällnämnden 

 

Kontrollplan för den kommunala livsmedelskontrollen                                         

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta 

att anta föreslagen kontrollplan för år 2023-2025 

att anta föreslagen verksamhetsplan för 2023 

att skicka beslutet till kommunstyrelsen för kännedom 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsnämnden är behörig kontrollmyndighet för kontroll utifrån 
livsmedelslagstiftningen. Kraven på kontrollen finns bland annat i EU-
parlamentets och Rådets förordning nr 2017/625.  

Nämnden ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på de 
anläggningar som finns inom kommunens gränser och för vilka kommuner 

är kontrollansvariga för. Vidare ska det säkerställas att kontrollen är 
likriktning och kvalitet säkerställs. 

Samhällsnämnden ska fastställa en kontrollplan som ska ge en övergripande 

bild av myndighetens planerade kontroll. Planen ska vara minst treårig och kan 

beskrivas som en sammanställning av rutiner och andra typer av dokument. 

Av kontrollplanen ska det framgå:  

 Mål för kontrollen, satta så att de leder till en förbättring av verksamheten. 

 Vilka operativa mål som är aktuella och hur inriktning, mål och 
prioriteringar i den nationella kontrollplanen, NKP:n beaktas 

 Hur myndigheten säkerställer att kontrollen är opartisk på alla nivåer. 

 Vilka juridiska befogenheter som finns. 

 Hur det säkerställs att det finns tillräckliga finansiella resurser. 

 Tillgången till tillräckligt med personal samt att personalen är tillräckligt 

kvalificerad och erfaren, inkluderat ledning. 

 Tillgång till lokaler och utrustning samt lämplig laboratoriekapacitet. 

 Hur förteckningar över registrerade anläggningar hålls aktuella. 

 Prioriteringarna vad gäller kontroll av anläggningar, anläggningstyper, 
varor, varuslag eller kontrollområden. 
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 Säkerställandet av kontrollens kvalitet och enhetlighet på alla nivåer 
samt hur rutiner hålls uppdaterade m.m. 

 Hur olika kontrollmetoder ska användas, särskilt provtagning. 

 Hur genomförd kontroll följs upp, utvärderas och beaktas. 

 Vilken beredskap som finns. 

Hur samhällsförvaltningen sedan avser att genomföra kontrollen år 2023, det 
vill säga operativt, framgår i förslaget till verksamhetsplan. Som grund för 
denna finns en inventering av resursbehoven, bilagt finns därför även en 

behovsinventering. I kontrollplanen finns en beskrivning av hur kontrollen 
ska följas upp samt hur nämndens verksamhet ska utvärderas, med anledning 

av detta har därför en uppföljning av 2022 gjorts, se bilaga.    

Socialt perspektiv 

Förslaget om kontroll- och verksamhetsplan bedöms inte påverka 
perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget om kontroll- och verksamhetsplan bedöms inte påverka 
perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

De behöriga myndigheterna ska ha, eller ha tillgång till, tillräckligt stor för 

ändamålet väl kvalificerad och erfaren personal, så att offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet kan utföras på ett effektivt och verkningsfullt 
sätt, enligt artikel 5.1 e i förordning (EU) 2017/625.  

Tillgängliga resurser som finns tillgängliga för den operativa kontrollen är 
något mindre än identifierat behov. Eftersom det inom livsmedelskontrollen 

sedan den 1 januari 2023 tillämpas efterhandsdebitering kan detta innebära 
att intäkterna för kontrollen blir lägre än tidigare år.  

Samhällsnämnden och kommunstyrelsen i de fall samhällsnämnden är jävig, 

är skyldiga att fastställa en plan för myndighetens operativa 
livsmedelskontroll inför varje år. Planen ska också följas upp och utvärderas 

regelbundet, detta framgår av 3 e-f §§ Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2005:21) om offentlig livsmedelskontroll. 

I detta ärende har miljöchef Helene Lager deltagit. 

Thomas Jenssen 

Förvaltningschef 

Linda Fransson 

Miljöhandläggare 

Bilagor 

 
Bilaga 1 Behovsinventering 2023 
Bilaga 2 Uppföljning och utvärdering av 2022 

Bilaga 3 Kontrollplan 2023-2025 
Bilaga 4 Verksamhetsplan 2023 
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Behovsinventering för 
samhällsnämndens offentliga 

kontroll av livsmedel 2023 



Härnösands kommun 
Datum 

2023-02-03 
Diarienummer 

SAM 2023-1072 
Sida 

2(9) 
 

Sammanfattning 

För att livsmedelskontrollen ska vara riskbaserad, lämplig, effektiv och 
verkningsfull samt för att garantera att enhetliga beslut fattas krävs bl.a. att 
samhällsnämnden: 

 kartlägger hur många och vilka typer av livsmedelsanläggningar som 
nämnden har kontrollansvar över,    

 bedömer hur mycket personal och med vilken kompetens som behövs 
utifrån kontrolluppdraget och samtliga livsmedelsaktörer, 

 säkerställer att personalen har tillräcklig och nödvändig kompetens och 

kontinuerligt genomgår lämplig utbildning samt att 

 personalen har tillgång till lämpliga utrymmen och utrustning samt till 

lämplig laboratoriekapacitet för provtagning.  

I denna behovsinventering sammanställs vilket kontrollbehov som finns och 
vilka resurser som behövs för att kunna genomföra kontrollen. Resultatet från 

inventeringen tas med till såväl kontrollplan och verksamhetsplan där det sker 
en prioritering utifrån såväl resurser som risk.  
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1 Kontrollpersonal 

De behöriga myndigheterna ska ha, eller ha tillgång till, tillräckligt stor för 
ändamålet väl kvalificerad och erfaren personal, så att offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet kan utföras på ett effektivt och verkningsfullt sätt, 

se artikel 5.1 e i förordning (EU) 2017/625.  

Av myndighetens kontrollplan ska det framgå vilka personella resurser 

myndigheten behöver för att fullgöra sina kontrolluppgifter, se 3 e § i LIVSFS 
2005:21. 

1.1 Samhällsförvaltningens förutsättningar 

För att inventera behovet av personella resurser används Livsmedelsverkets 
modell för riskklassning av livsmedelsanläggningar för att bedöma behovet av 

planerad kontroll. Tiden för det händelsestyrda arbetet uppskattas utifrån 
tidigare års erfarenheter samt från handläggarnas tidsredovisning. Som 
utgångspunkt i beräkningen av tillgänglig tid för en heltidsarbetande 

handläggare har följande uppgifter använts, se tabell 1 nedan.  

Det innebär att en heltidsarbetande handläggare behövs för att kunna leverera 

475 h planerad kontroll utifrån riskklassningen och utifrån modellen tas hänsyn 
till den tid som behövs för såväl planerad kontroll, det händelsestyrda 
kontrollarbetet och oförutsedda händelser samt utrymme för skyldigheter 

utanför kontrollen, t.ex. nämndens serviceskyldigheter enligt förvaltningslagen 
och livsmedelslagen. 

Tabell 1: Uppskattad fördelning av arbetstid för handläggarna.  

Orsak Beskrivning Tid 

Personlig tid Semester 

Sjukdom 

Rehabilitering 

Vård av barn 

Föräldraledighet 

Friskvård 

Kompetensutveckling 

500 h 

Kontrollrelaterad tid Samverkan och kalibrering 

Intern samverkan 

Planering 

Administrativt arbete 

Resor 

500 h 

Offentlig kontroll Offentlig kontroll, känd vid årets början 475 h 

Händelsestyrt 
kontrollarbete 

Registrering 
Planerad offentlig kontroll efter registrering 

Extra offentlig kontroll 

Obefogade klagomål och misstänkta matförgiftningar 

Beredskap för t.ex. smittskyddsutredningar och RASFF 

290 h 

Övrig administrativ tid Information och rådgivning 

Sanktioner, åtalsanmälningar och överklagandeärenden 

Remisser och motioner 

Övriga uppgifter och uppdrag 

235 h 

Summa: 2000 h 

1.1.1 Planerad kontroll 

Den planerade kontrollen, för såväl dricksvatten som livsmedel uppgår vid 
början av år 2023 till ca 760 timmar, motsvarande 1,6 årsarbetskrafter.  
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Kvarvarande kontrolltid och inte genomförda kontrollbesök 

Samhällsnämnden har genom åren haft svårt att hinna med den planerade 

kontrollen vilket inneburit att det funnits en andel kvarvarande kontrolltid, det 
vill säga. kontrolltid som det tagits betalt för men som inte blivit utförd. 

Inför verksamhetsåret 2023 och övergången till efterhandsdebitering 

uppnåddes inte helt en kontroll i balans. I början av 2023 planeras därför att 
genomföras 31 stycken kontrollbesök utöver den kontroll som planerats för 

året. Dessa kontrollbesök kommer dock inte att faktureras i och med att de 
avsågs att genomföras under 2022 och kostnaden täcks av den årliga 
kontrollavgift verksamheterna redan betalat tidigare år. 

Kvarvarande kontrolltid uppskattas uppgå till 0,2 årsarbetskrafter. 
Sammantaget innebär detta att det totala behovet av planerad kontroll år 2023, 

se tabell 2 på nästa sida, uppgår till 1,8 årsarbetskrafter. 

1.1.2 Oplanerad kontroll 

En stor del av kontrollarbetet är händelsestyrt och tiden läggs framförallt på: 

 anmälan om registrering samt planerad kontroll efter registrering 

 uppföljningar och sanktioner vid bristande efterlevnad 

 uppföljningar i samband med inkomna RASFF  

 klagomål och misstänkta matförförgiftningar 

 förfrågningar och rådgivning till nya och befintliga livsmedelsföretag 

 frågor från allmänheten 

 yttranden i samband med bl.a. serveringstillstånd och tillstånd enligt 
ordningslagen.  

Tiden för den oplanerade kontrollen bedöms rymmas inom den tid som avsätts 

inom den tid som avsatts för händelsestyrt kontrollarbete i tabell 1. 

1.1.3 Övrigt 

Utöver de arbetsuppgifter som framgår i den planerade kontrollen och det 

händelsestyrda kontrollarbetet sker visst arbete som inte ryms inom dessa 
begrepp men som ändå sker inom ”livsmedelskontrollen” då det anses finnas 
ett behov av att denna sker och måste därför finansieras genom anslag.  

Tiden för denna övriga tid uppskattas utgöra ca 0,1 årsarbetskrafter.  

Enskilda vattentäkter 

Kontrollen på dricksvattenområdet regleras av såväl livsmedelslagstiftningen 
som dricksvattenföreskrifterna. Alla vattentäkter omfattas dock inte av denna 
lagstiftning då följande kriterier avgör dricksvattenföreskrifterna gäller: 

 mer än 50 personer ska vara anslutna till vattentäkten eller 

 vattentäkten producerar mer än 10 m3 vatten per dygn eller 

 kommunala eller offentliga verksamheter är anslutna. 

För andra vattentäkter än dessa, så kallande enskilda vattentäkter är det istället 

fastighetsägaren, brunnsägaren eller en ägarförening som ansvarar för att driva 
och sköta den enskilda brunnen och därmed också för vattenkvaliteten. 

Samhällsförvaltningen bidrar med att svara på frågor, t.ex. om provtagning 
samt bedriver visst informationsarbete om vikten av att kontrollera och ta 
prover på dricksvattnet i brunnen.    
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Mobila, rörliga och tillfälliga anläggningar 

Samhällsnämnden har ett antal mobila, rörliga och tillfälliga anläggningar 

registrerade och riskklassade. Dessa fordon, marknadsknallar, tillfälliga 
arrangemang betalar en årlig kontrollavgift för den planerade kontrollen. Det 
finns dock ett behov av kontroll av andra mobila, rörliga och tillfälliga 

anläggningar, de som är hemmahörande i andra kommuner i samband med 
t.ex. marknader och tillfälliga arrangemang.  

Samhällsnämnden har rätt att bedriva offentlig kontroll på dessa anläggningar 
men saknar möjlighet att ta betalt för kontrollen då stöd för sådant avgiftsuttag 
helt saknas i lagstiftningen och sålunda måste denna kontroll 

anslagsfinansieras. 

1.1.4 Extra insatser 2023 

Utöver de återkommande arbetsuppgifter sker inom ”livsmedelskontrollen” 
och anslagsfinansieras finns det under år 2023 ett relativt stort behov av extra 

insatser utifrån lagstiftningsändringar. 

Tiden för dessa extra insatser uppskattas utgöra ca 0,5 årsarbetskrafter.  

Efterhandsdebitering 

I Härnösand tillämpas efterhandsdebitering från och med år 2023. 
Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretag får betala sin kontrollavgift 

efter genomförda kontrollbesök istället för som tidigare, årlig kontrollavgift i 
början av varje kalenderår. Mycket förberedelser genomfördes under 2022 men 

visst arbete kvarstår. 

Nya dricksvattenföreskrifter 

Livsmedelsverkets nya föreskrifter om dricksvatten trädde i kraft den 1 januari 

2023. Många av de krav som fanns i de tidigare dricksvattenföreskrifterna 
finns i de nya men samhällsnämnden behöver bedöma om nuvarande 

faroanalyser och undersökningsprogram uppfyller de nya reglerna och sedan 
fastställa nya och i vissa fall upphäva befintliga beslut.  

Ny riskklassning 

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för att fastställa 
kontrollfrekvenser och på så sätt bedöma kontrollbehovet hos de verksamheter 

som ska kontrolleras. Den nya modellen ska tillämpas från och med 2024. 

Under år 2023 kommer därför samhällsnämnden att behöva skapa 
förutsättningar för att befintliga verksamheter kan omklassas bland annat 

genom att ta fram en e-tjänst, anpassa verksamhetssystem, information till 
verksamheterna och inte minst klassa samtliga verksamheter så att kontroll 

enligt den nya riskklassningen utförs från och med år 2024. 

1.2 Sammanfattning av samhällsförvaltningens behov 

Behovet av personella resurser för livsmedelskontrollen beräknas för år 2023 
uppgå till ca 2,4 årsarbetskrafter, se tabell 2 på nästa sida. 
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Tabell 2: Behov av personella resurser uttryckt i årsarbetskrafter.  
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2 Kompetens 

De behöriga myndigheterna ska ha för ändamålet väl kvalificerad och erfaren 
personal, så att offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet kan utföras på 
ett effektivt och verkningsfullt sätt. Se artikel 5.1 e i förordning (EU) 2017/625. 

Även myndighetens ledning måste ha tillräcklig kompetens för att kunna sköta 
kontrolluppdraget. Den behöver exempelvis kunna bedöma myndighetens 

kompetensbehov vid rekrytering och val av utbildningar för kontrollpersonalen. 

Personal som utför offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska få 
ändamålsenlig utbildning för sitt kompetensområde så att den på ett kompetent sätt 

kan utföra sina uppgifter på ett enhetligt sätt. Personalen ska hålla sig uppdaterad på 
respektive kompetensområde och vid behov få regelbunden vidareutbildning. Se 

artikel 5.4 och kapitel I i bilaga II till förordning (EU) 2017/625. 

Kontrollmyndigheten ska upprätta en plan för kompetensförsörjning 
(kompetensförsörjningsplan), se 3 g § i LIVSFS 2005:21. 

2.1 Samhällsförvaltningens förutsättningar 

För att inventera inom vilka områden kompletteringar kan vara nödvändiga har 

följande använts som utgångspunkt, se tabell 4 nedan. 

Tabell 4: Bedömning av tillgänglig kompetens utifrån nuvarande kontrollbehov.  

Nödvändig kompetens  Kommentar 
Olika kontrollmetoder och kontrolltekniker, såsom inspektion, 
verifierande kontroll, screening, riktad screening, provtagning samt 
laboratorieanalys, laboratorietestning och laboratoriediagnostik 

  

Kontrollförfaranden  Dricksvattenkontroll 
Kontroll av hela livsmedelskedjan 

De bestämmelser som rör livsmedel och livsmedelssäkerhet  De nya dricksvattenföreskrifterna 
Lagstiftningsområden som inte 
kontrollerats så frekvent 

Bedömning av bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen   

Faror i samband med produktion, bearbetning och distribution av 
djur och varor 

  

De olika leden i produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan och eventuella risker för människors hälsa, och i 
förekommande fall, för djurs hälsa, växtskydd, djurskydd och miljön 

  

Utvärdering av tillämpningen av HACCP-förfaranden   

Hanteringssystem, t.ex. kvalitetssäkringsprogram som aktörerna 
svarar för, och bedömning av dessa  

 Kompetens saknas men bedöms i 
dagsläget inte aktuellt 

System för officiellt intygande  Kompetens saknas men bedöms i 
dagsläget inte aktuellt 

Beredskapsplanering för nödsituationer, inklusive kommunikation 
mellan medlemsstaterna och kommissionen 

 Fördjupning önskas 

Rättsliga åtgärder och rättsverkningar till följd av offentlig kontroll  Fördjupning i sanktioner önskas 

Granskning av skriftlig eller annan dokumentation, inklusive sådan 
som gäller provningsjämförelser, ackreditering och riskvärdering, 
som kan vara relevant för bedömningen av om de bestämmelser 

som avser livsmedel och livsmedelssäkerhet. Detta kan omfatta 
ekonomiska och handelsmässiga aspekter. 

  

Kontrollförfaranden och krav för införsel till unionen av djur och 
varor som kommer från tredjeländer 

  

Andra områden som är nödvändiga för att säkerställa att den 
offentliga kontrollen utförs i enlighet med denna förordning 

 Information, klarspråk och 
kommunikation. God kontrollsed  

  Bedöms vara tillräcklig  

 Bedöms vara tillräcklig men behov av fördjupning finns  

 Bedöms inte vara tillräcklig, utbildning alternativt rekrytering krävs   
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3 Utrustning och utrymmen 

De behöriga myndigheterna ska ha lämpliga och väl underhållna anläggningar och 

väl underhållen utrustning, så att personalen kan utföra offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet på ett effektivt och verkningsfullt sätt. Se artikel 5.1 f i 

förordning (EU) 2017/625. 

Av myndighetens kontrollplan ska det framgå vilka andra resurser 
myndigheten behöver för att fullgöra sina kontrolluppgifter, se 3 e § i LIVSFS 

2005:21. 

3.1 Samhällsförvaltningens förutsättningar 

För att inventera inom vilka områden som kompletteringar kan vara 
nödvändiga har nedanstående använts som utgångspunkt, se tabell 5. 

Tabell 5: Resursbedömning av utrustning och utrymmen.  

Nödvändig tillgång  Kommentar 
Lämpliga lokaler och utrustning  Handläggarna har kontor i Johannesbergshuset med 

tillgång till arbetsplats, nödvändig utrustning samt 
bilpool och en tjänstecykel. 

Digitala hjälpmedel  Handläggarna har mobiltelefon och iPad och dess 
kameror bedöms tillräcklig för fotodokumentation. 
Verksamhetssystemet EDP Vision finns liksom till  
Checklista Webb (direkt registrering i EDP Vision). 
Arbetet med hur detta kan nyttjas i fält kvarstår. 

Mätutrustning   Utrustning för att mäta temperaturer finns 

Utrustning för rengöringskontroller finns 
Utrustning för kontroll av frityrolja finns 
Utrustning för att kontrollera pH saknas 

Lämpliga skyddskläder i tillräckligt antal  Flera uppsättningar kläder i olika storlekar finns - 
skyddsrockar, mössor med hårnät alt. mössa samt 
skor/skoskydd.  
Tvätt- och torkmöjligheter finns på Högslätten, i de 
fall tvätt inte sker i hemmet. 

Relevant provtagningsutrustning    Fås genom laboratorium och tillgång till kylväskor 
med kylklampar, sterila provtagningsburkar och 
engångsverktyg finns. 

Utrymmen för att förvara prover och 
beslagtagna livsmedel vid lämplig temperatur 
och utan risk för kontamination 
  

 Tillgång till en (separat) kombinerad kyl/frys. 
Vid större behov bedöms dock detta skåp inte räcka 
till.  Förvaring bedöms kunna ske på Navet men avtal 
behöver däremot ordnas liksom plomberingstejp eller 
liknande lösning. 
Rutin för att kunna hantera detta behöver tas fram. 

Rutin för att kontrollera termometrar eller 
andra mätinstrument 

 Rutin för att kontrollera termometrar finns. 
Kalibrering av referenstermometer sker varje år. 
Handläggare har tillgång till brukstermometrar som 
kontrolleras en gång i kvartalet.  

  Bedöms vara tillräcklig 

 Bedöms i stort vara tillräcklig men enklare insatser kvarstår 

 Bedöms inte vara tillräcklig, arbete kvarstår  
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4 Provtagning och analys 

De behöriga myndigheterna ska ha, eller ha tillgång till, lämplig 
laboratoriekapacitet, och utse officiella ackrediterade laboratorier som får 
analysera prover som tagits vid offentlig kontroll eller annan offentlig 

verksamhet. Se artikel 5.1 d i förordning (EU) 2017/625. 

De behöriga myndigheterna ska säkerställa att livsmedelsaktören vars 

produkter är föremål för provtagning i samband med offentlig kontroll har rätt 
till ett andra expertutlåtande på aktörens egen bekostnad. Se artikel 35 i 
förordning (EU) 2017/625. 

När det gäller varor som erbjuds till försäljning genom distanskommunikation, 
får prover som de behöriga myndigheterna beställt av aktörer utan att 

identifiera sig, användas för offentlig kontroll. Se artikel 36 i förordning (EU) 
2017/625. 

4.1 Samhällsförvaltningens förutsättningar 

För att inventera inom vilka områden som kompletteringar kan vara 
nödvändiga har nedanstående använts som utgångspunkt, se tabell 6. 

Tabell 6: Resursbedömning av provtagnings- och laboratoriekapacitet.  

Nödvändig tillgång  Kommentar 
Plan för provtagning  I verksamhetsplanen framgår när provtagning 

används som kontrollmetod. 
Provtagning vid misstänkt matförgiftning sker enligt 
med de länsgemensamma smittskyddsrutinerna. 

Rutin för provtagning  Provtagning sker i enlighet med instruktioner från 
anlitat laboratorium och följer Livsmedelsverket 
Stödjande instruktioner på Kontrollwiki.  
En tydligare rutin för provtagning behöver tas fram. 

Möjlighet till ett andra expertutlåtande  Det behöver säkerställas att handläggarna erbjuder 
denna möjlighet vid provtagning. 

Avtal med ackrediterat laboratorium  Avtal finns med SYNLAB / SGS Analytics. 

Transport och förvaring av prover korrekt och i 
lämplig temperatur 

 Tillgång till kylskåp finns i Johannesbergshuset. 
Kylväskor med kylklampar används vid transport. 
Laboratoriet kontrollmäter ankomsttemperatur.  

  Bedöms vara tillräcklig 

 Bedöms i stort vara tillräcklig men enklare insatser kvarstår 

 Bedöms inte vara tillräcklig, arbete kvarstår  

 



 

 
 

 

 

  

 

Härnösands kommun 
Samhällsförvaltningen 

Linda Fransson 
linda.fransson@harnosand.se 

UPPFÖLJNING  

Datum 

2023-02-08 
Diarienummer  

SAM 2023-1072 

 
 

Uppföljning och utvärdering av 
livsmedelskontrollen 2022 



Härnösands kommun 
Datum 

2023-02-08 
Diarienummer 

SAM 2023-1072 
Sida 

2(10) 
 

Bakgrund 

Syftet med den offentliga kontrollen är att verifiera att företagen uppfyller 
lagstiftningens mål så att säkra livsmedel produceras och konsumenterna inte 
vilseleds. Vidare ska kontrollen vara verkningsfull och lämplig. Den ska 

också vara riskbaserad och genomföras så ofta som det är lämpligt, så att 
kontrollen får avsedd effekt.  

För att uppnå detta krävs ett systematiskt arbetssätt som säkerställer att 
kontrollen upprätthåller en viss kvalitet, men också att den utvecklas.  

Av kontrollförordningen framgår bland annat att kontroll ska bedrivas med 

kvalitet och enhetlighet. Vidare ska kontrollmyndigheten ha dokumenterade 
förfaranden för sin kontroll (planering), kontrollen ska följas upp och 

utvärderas (utvärdering) och man ska vidta korrigerande åtgärder 
(förbättringar) om brister noteras. Detta brukar beskrivas i en etablerad 
modell för förbättringsarbete, det så kallade förbättringshjulet. Varje 

kontrollmyndighet ansvarar för planering, genomförande, utvärdering och 
förbättring av den egna kontrollverksamheten. 

 

Planering  Omfattar bl.a. årlig kontrollplanering baserad på mål 
och prioriteringar och dokumenterade förfaranden.  

Genomförande  Omfattar genomförande av kontrollen enligt 

planeringen, upprättande av kontrollrapporter, 
hantering av avvikelser när kraven i lagstiftningen 

inte uppfylls, samt extra offentlig kontroll.  

Uppföljning, 

utvärdering och 

analys  

Verifiera att kontrollen genomfördes enligt plan, 
säkerställa att arbetssätt och planer följs, 

sammanställa och analysera resultaten av kontrollen.  

Utveckling och 

förbättringar  

Baserat på resultaten från uppföljning, utvärdering 
och analys genomförs förbättringsåtgärder, t.ex. nya 

eller ändrade vägledande dokument, utbildningar, 
nya mål eller prioriteringar.  

Figur 1:  Kontrollprocessen består av fyra delar i ett hjul som ständigt snurrar.  

 

 

Planering

GenomförandeUtvärdering

Förbättringar
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Den behöriga myndigheten ska ha förfaranden och/eller arrangemang för att 
säkerställa att offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet är 

verkningsfull och lämplig. Se artikel 5.1 a i förordning (EU) 2017/625. 

Behöriga myndigheter ska ha förfaranden för verifiering av 
kontrollverksamheten, och vidta korrigerande åtgärder i samtliga fall där 

brister konstaterats genom dessa förfarande. Se artikel 12.2 och 12.3 a i 
förordning (EU) 2017/625. 

Samhällsnämndens livsmedelskontroll utvärderas framförallt genom att: 

 de fastställda målen i samhällsnämndens kontrollplan följs upp samt att  

 genomförda kontrollinsatser jämförs mot framtagen verksamhetsplan.  
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1 Måluppfyllelse 

1.1 Våra mål för kontroll inom kontrollområdet 2022 

I avsnitt 2.2 i samhällsnämndens kontrollplan 2022-2024 finns ett antal 
mätbara mål och aktiviteter för perionden. 

I övergripande dokument för kommunen och för samhällsnämnden finns ett 
som har bäring på livsmedelskontrollen, såväl styrtal från 

kommunfullmäktige samt nämndsmål, måluppfyllelsen framgår av tabell 1. 

Tabell 1:  Sammanställning av övergrinade mål och aktiviteter samt faktiskt utfall.   

Beskrivning Mål Utfall Kommentar 

Företag ska i kontakt med kommunen 
vara nöjda med kommunens 
myndighetsutövning (Insikt) 

Index 80 81 Livs  

Kommuninvånare ska i kontakt med 

kommunen vara nöjda med kommunens 
myndighetsutövning (Insikt) 

Index 78 88 Livs  

  Bedöms vara uppfyllt 

 Bedöms delvis vara uppfyllt men fortsatt arbete behövs  

 Bedöms inte vara uppfyllt, vidare åtgärder krävs   

Kontrollen planeras att utföras enligt den verksamhetsplan som nämnden 
fastställer inför varje verksamhetsår. Planen utformas så att alla anläggningar 

får regelbunden kontroll baserad på risk och erfarenhet och den 
genomsnittliga levererade kontrolltiden under perioden motsvarar fastställd 
kontrolltid. Kopplat till detta finns därför mål fastställda, måluppfyllelse 

framgår av tabell 2. 

Tabell 2:  Sammanställning av aktuella mål och aktiviteter samt faktiskt utfall.   

Beskrivning  Mål Utfall Kommentar 

Samtliga anläggningarna ska besökas 
under en 3-årsperiod 

100% 97% 
6 st anläggningar har inte 
besökts 2020-2022 

Samtliga anläggningar i riskklass 1 till 4 
ska kontrolleras varje år 

100% 100%  

Minst hälften av de planerade kontrollera 
ska ske utan föranmälan 

>50% 67 % 
219 av 323 st planerade 
kontroller var oanmälda 

  Bedöms vara uppfyllt 

 Bedöms delvis vara uppfyllt men fortsatt arbete behövs  

 Bedöms inte vara uppfyllt, vidare åtgärder krävs   
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2 Genomförd kontroll 

I verksamhetsplanen för år 2022 framgår att den planerade kontrollen vid 
årets början uppgick till ca 450 kontrollbesök utifrån att en schablontid på  
3 timmar per besök. De planerade kontrollbesöken inkluderade de 

kontrollbesök som kvarstår sedan tidigare år, se diagram 1.  

Utöver dessa tillkom planerad kontroll för de anläggningar som registrerats 

under året samt att vissa planerade kontroller uteblir på grund av ägarbyten 
löpande under året.  

2.1 Våra personella resurser 2022 

Tillgängliga personella resurser för livsmedelskontrollen1 var: 

 2,1 årsarbetskrafter fördelat på sex handläggare på livsmedel.  

 0,1 årsarbetskrafter fördelat på två handläggare på dricksvatten.  

Det innebär att de tillgängliga resurserna som fanns tillgängliga under år 

2022, ca 2,2 årsarbetskrafter översteg de resurser på 2,0 årsarbetskrafter som 
bedömdes finnas tillgängliga i verksamhetsplanen vid årets början.  

2.2 Våra kontrollinsatser 2022 

Av de planerade kontrollbesöken genomfördes två tredjedelar, 323 st. De 
allra flesta som kontroll i planerade projekt men även inspektioner och 

revisoner i samband med registrering av nya anläggningar.  

 

Diagram 1:  Sammanställning av genomförd planerad kontroll 2022.  

Trots att tillgången till personella resurser varit större än planerat, det vill 
säga de resurser som avsattes i verksamhetsplanen, finns ett antal icke, 
utförda kontroller för året, totalt 126 stycken, se diagram 1.  

En förklaring är att handläggarnas tid visserligen har lagts livsmedelsområdet, 
men mer tid än beräknat har lagts på arbetsuppgifter som inte är kontroll, 

exempelvis introduktion av nya medarbetare och intern samverkan.  

                                                                 
1  Utifrån handläggarnas tidsredovisning och avser såväl planerad kontroll som det 

händelsestyrda arbetet och arbetsuppgifter som ligger utanför själva kontrollbegreppet.  
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2.2.1 Omprioritering av kvarvarande besök 

Sedan 2018 har samhällsnämnden utgått från att en kontrollinsats i snitt är  
tre timmar. Det vill säga att en schablontid har använts, oavsett metod eller 
syfte vid det enskilda kontrollbesöket, för att underlätta såväl planering som 

uppföljning. Samtliga verksamheter har därför tilldelats ett antal 
kontrollbesök som ska ske under en tre- eller fyraårsperiod. I de fall det finns 

besök som planerats men inte genomförts, så kallade kvarvarande kontroller, 
har dessa helt sonika flyttats framåt, till nästa år verksamhetsplan. 

Eftersom efterhandsdebitering kommer att tillämpas från och med 2023 

fanns det under 2022 en målsättning att kontrollen skulle vara i fas innan 
årsskiftet. Om alla planerade kontrollbesök har genomförts, har tillräckligt 

med kontrolltid levererats och verksamheterna fått den kontroll som de 
betalat för - ingen risk att de betalar för kontrollen två gånger.  

För att kunna avgöra huruvida det bedöms som nödvändigt att ta med 

samtliga 126 kvarvarande kontrollbesök har en prioritering gjorts inför 
verksamhetsplanen 2023. I de fall där antalet levererade kontrollbesök och 

därmed kontrolltid avviker tillräckligt mycket från schablontiden på tre 
timmar genomförs dessa besök 2023, men utan att de debiteras.  

Av de kvarvarande besöken tas 31 av 126 besök med till år 2023. 

2.3 Vår kontroll utifrån verksamhetsplanen 

Samtliga besök som planerades i verksamhetsplanen genomfördes inte. De 

kontroller som genomfördes prioriterades dock efter risk, kontroll enligt de 
operativa målen, utifrån kontrollplanens mål samt hur lång tid det gått sedan 

det senaste kontrollbesöket. 

2.4 Vårt beaktande av de operativa målen 

Samhällsnämnden beaktar inriktning, mål och prioriteringar i den nationella 

kontrollplanen i sin planering och uppföljning. Hur genomförd planerad 
kontroll utförts enligt målen framgår av tabell 3.  

Tabell 3: Sammanställning av vilka operativa mål som samhällsnämnden planerade att 

genomföra kontroller i enlighet med under 2022. 

Operativa mål Kommentar Genomförda 
kontroller 

Andel som minst 
ska besökas  

4. Rätt fisk Ej aktuellt - - 

5. Spårbarhet kött Delvis genomfört 
 

5 av 6 anläggningar 
kontrollerade (83%) 

75% 

6. Spårbarhet ägg Delvis genomfört 57 av 110 anläggningar 
kontrollerade (51%) 

50% 

8. Information om allergener Delvis genomfört. 104 av 134 anläggningar 
kontrollerade (77%) 

50% 

9. Uppgifter om 

ingredienser 

Delvis genomfört 14 av 22 anläggningar 

kontrollerade (63 %) 

75% 

18. Handel med fet fisk från 
Östersjön och de stora 
sjöarna 

Ej aktuellt - - 

  Bedöms vara uppfyllt 

 Bedöms delvis vara uppfyllt 

 Bedöms inte vara uppfyllt 

 Bedöms saknas anläggningar som omfattas av målet  
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3 Övrigt 

I verksamhetsplanen för 2022 planerades en del insatser, förutom att 
genomföra kontrollbesök, utifrån de behov som uppmärksammats såväl i 
behovsutredning som i kontrollplan men även åtgärder utifrån erfarenheter 

från tidigare år samt nödvändig verksamhetsutveckling som 
uppmärksammats under det år som gått men inte hunnit genomföras.  

3.1 Utifrån behovsutredning 

3.1.1 Kompetens 

Under året planerades att handläggarna skulle delta i de utbildningar som 
motsvarar det behov som framkommit av respektive 

kompetensutvecklingsplan samt att medverka på de länsträffar som 
regelbundet sker i Västernorrlands län, såväl när det gäller livsmedel och 

dricksvatten som smittskydd.   

Vidare skulle tillgängliga utbildningar inom de områden som inventerats i 
behovsutredningen att eftersökas och genomföras, med särskilt fokus på 

dricksvattenkontroll. 

Under året deltog handläggare inom livsmedelskontrollen i följande: 

 De länsträffar för livsmedel och dricksvatten som anordnats. 

 Den smittskyddsdag som hålls årligen tillsammans med Regionen.    

 De träffar som anordnats av SKR:s nätverk för offentlig kontroll inom 
livsmedelskedjan (SNOL). 

 De webbmöten SKR anordnat under Tillsyn och Taxor. 

 Den nordiska tillsynskonferensen 

 Livsmedelsverkets webbinarie om konsekvenser av radioaktiva ämnen i 
dricksvatten 

 Livsmedelsverkets webbinarie om de nya dricksvattenföreskrifterna 

 SKR:s webbmöte om dricksvatten 

 Livsmedelsverkets e-learning om beslutsfattarens roll 

 Livsmedelsverkets webbinarier om nya riskklassningsmodellen 

Utbildningsinsatser i enlighet med framtagen kompetensplan kvarstår samt 
att det behöver säkerställas att liknande personalen arbetar enligt 

Kontrollprocessen och i enlighet med God kontrollsed. 

3.1.2 Utrustning och utrymmen  

Under året har arbetet med att utveckla effektiva metoder för administrativt 
arbete fortsatt. Tillgång till den utrustning och utrymmen som inventerats i 

behovsutredningen har förbättrats, skyddskläder och termometrar till 
vikarierande personal har beställts. Att ta fram rutiner för beslagtagna 

produkter kvarstår 

3.1.3 Provtagning och analys 

Arbetet med att ta fram rutiner för provtagning samt säkerställa att den 
omfattar erbjudandet av ett andra expertutlåtande kvarstår. 
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3.2 Utifrån kontrollplan 

3.2.1 Rutiner 

Arbetet med att ta fram rutiner för att underlätta det dagliga arbetet och 

säkerställa att handläggning går till på liknande sätt har påbörjats under året, 
framförallt för att underlätta för vikarierande personal. Arbete kvarstår dock 
och bedöms behöva fortsätta under kommande år.  

3.2.2 Uppföljning 

Arbetet med att utveckla uppföljningen av livsmedelskontrollen med särskilt 
fokus på genomförande, dvs. om arbetssätt och planer följs, kvarstår. 

3.2.3 Utvärdering 

Arbetet med att utveckla rutinerna för att verifiera att kontrollen har effekt, 

det vill säga att avvikelser mot lagstiftningen identifieras samt att det 
säkerställs att rättelse vidtas kvarstår. Likaså kvarstår arbetet med att 

kartlägga de mest förekommande avvikelserna under den senaste 
treårsperioden för att kunna ta fram ett antal effektmål som anses särskilt 
viktiga för livsmedelssäkerheten. 

3.2.4 Beredskap 

Arbetet med att säkerställa att de beredskapsplaner som finns är 
ändamålsenliga och tillräckliga kvarstår. 

3.3 Utifrån uppföljning och utvärdering 

3.3.1 Insatser utifrån Insikt 

För livsmedelskontrollen har det under året inte vidtagits några 
förbättringsmöjligheter utifrån resultatet, mycket på grund av de goda 

resultaten, se avsnitt 1.1. Ett behov av att se över informationen på 
kommunens hemsida har dock uppmärksammats. 

3.3.2 Kontroll i tillräcklig utsträckning 

Tidigare år har det funnits svårigheter på avdelningen att avsätta lika mycket 

resurser för livsmedelskontroll i praktiken som det faktiskt avsatts i 
verksamhetsplanen. Under året har därför uppföljningen utökats för att 

säkerställa att livsmedelskontroll utförs i planerad utsträckning samt att de 
operativa målen kontrollerats i tillräcklig utsträckning. Under året har 
tillräckliga resurser avsatts, men ändå har inte hela verksamhetsplanen 

genomförts, erfarenheter som tas med till kommande uppföljningar.  

3.3.3 Prioritering av kontroll 

Arbetet med att mer tydligt prioritera kontrollbesöken har fortsatt under året. 

3.4 Verksamhetsutveckling m.m. 

3.4.1 Digitalisering och arbetssätt 

Arbetet med att utveckla arbetssätt, rutiner och mallar är numera en löpande 
arbetsuppgift som sker kontinuerligt. Under året har handläggare deltagit i 

referensgruppen för att utveckla nya, nationella e-tjänster för registrering och 
riskklassning, dessa planeras att vara i drift under 2023. De gemensamma 

processerna med alkoholhandläggaren behöver fortsatt utvecklas i och med 
personalbyte och möjligheten att använda digitala verktyg i fält har in testats 
som planerat. De årliga avgifterna massdebiterades i början av året.  
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3.4.2 Större fokus på förberedelser i kontrollprocessen 

Arbetet med att säkerställa att handläggarna arbetar enligt kontrollprocessen 
och att mer fokus läggs i förberedelsefasen kvarstår liksom arbetet med att 
säkerställa att kontroll sker i enlighet med de operativa målen.  

3.4.3 Efterhandsdebitering 

En relativt stor arbetsinsats har varit att anpassa verksamheten inför 
efterhandsdebiteringen som började tillämpas vid årsskiftet till 2023.   

Information har tagits fram och skickats ut till verksamheterna, rutiner för 
hur detta ska gå till har tagits fram liksom att det tagits fram en plan för hur 
de kvarvarande kontrollbesöken ska hanteras. 
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4 Ta med till 2023 

Samhällsnämnden ska regelbundet följa upp och utvärdera sin kontroll. 
Resultatet av utvärderingen ska användas vid planering av kommande års 
kontroll och hur utvärderingen har beaktats ska redovisas i kontrollplanen.  

Till kontrollplanen för år 2023-2025 samt till för verksamhetsplanen för 
2023 tas därför följande uppgifter med: 

 Fortsatt behöver tillräckliga resurser avsättas för livsmedelskontrollen 
och följas upp så att risken att för att arbetstid läggs på andra 
sakområden minskar, men även att uppföljningen utökas för att se att 

kontroll också blir utfärd i planerad utsträckning. Särskilt viktigt i och 
med att efterhandsdebitering tillämpas och omfattningen av genomförd 

kontroll minskar, minskar också samhällsnämndens intäkter.  

 Kontrollarbetet behöver verifieras mer regelbundet för att se om 
arbetssätt, planer och mål överensstämmer med lagstiftningens krav 
samt om arbetssätt och planer följs. 

 De planerade kontrollerna som utförs behöver ske riskbaserat och de 
planeringsunderlag som används ska underlätta detta och vara tydliga.  

 Totalt 31 stycken kontrollbesök tas med framåt och kompletterar de 
besök som redan var planerade att genomföras år 2023. 

 Beroende på vad som kommer fram som förbättringsmöjligheter i 
SKR:s servicemätning Insikt, behöver åtgärder vidtas utifrån resultatet. 

 Den information som finns på kommunens webbplats behöver ses över 
och kompletteras med information om bland annat efterhandsdebitering. 

 I och med efterhandsdebiteringen av kontrollen finns ett större behov av 
att göra fakturor tydligare för kunden liksom att handläggarna för tid på 
ett enhetligt sätt så transparensen ökar och uppföljning underlättas.  

 Från och med 2024 kommer en ny modell för riskklassning att börja 
tillämpas. I och med detta kommer exempelvis kontrollfrekvensen att 
sjunka för företag där det inte konstaterats avvikelser på de senaste 

kontrollerna. Samsyn och tydliga rutiner för hur och när avvikelser och 
bristande efterlevnad dokumenteras och hanteras blir därför allt 

viktigare och rutiner behöver tas fram.  
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1 Sammanfattning 

Den här kontrollplanen är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning 
av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan 
uppfylls av myndigheten. Kraven finns bland annat i förordning (EU) 

2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att 
säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av 

bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och 
växtskyddsmedel.  

Samhällsnämnden, och i vissa fall kommunstyrelsen, är behörig 

kontrollmyndighet för kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen på 
anläggningar lokaliserade inom Härnösands kommuns gränser. Nämnden 

ansvarar för att bedriva effektiv och ändamålsenlig kontroll av såväl 
livsmedelshygien som redlighet och spårbarhet. 

Samhällsnämnden ansvarar för kontrollen av drygt 200 

livsmedelsanläggningar, vilka är riktade direkt till konsumenter såsom 
livsmedelsbutiker och restauranger, kök inom kommunens omsorgs- och 

utbildningsverksamheter samt vattenverk för allmän förbrukning m.m. 

För att planera, prioritera och genomföra livsmedelskontrollen och 
säkerställa att det sker effektivt och ändamålsenligt krävs att nämnden har 

fastställda planer och dokumenterade rutiner.  

Kontrollplan genomgång av livsmedelskontrollen i stort  

 beskrivning av och hur kontrollarbetet bedrivs 

Behovsinventering inventering och kartläggning av resursbehovet 

Verksamhetsplan plan för prioriterade, operativa kontrollinsatser 

Uppföljning sammanfattning av genomförda kontrollinsatser 
 utvärdering av mål som finns för kontrollen 
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2 Mål för myndigheterna i livsmedelskedjan 
Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och 
växtskydd. Gemensamma mål för myndigheterna inom livsmedelskedjan 
framgår av tabell 1 nedan.  

Tabell 1: De övergripande målen för myndigheterna i livsmedelskedjan 

Övergripande mål  Önskad effekt 

Konsumenterna får säkra livsmedel 
inklusive dricksvatten, som är 
producerade och hanterade på ett 
acceptabelt sätt. Informationen om 

livsmedlen är enkel och korrekt. 

Ingen ska bli sjuk eller lurad, konsumenterna 
har en god grund för val av produkt och har 

förtroende för myndigheternas verksamhet. 

De livsmedelsproducerande växterna 
och djuren är friska och utgör inte 

någon allvarlig smittorisk. 

De livsmedelsproducerande djuren hanteras väl 
och är friska. De växter som används för 
livsmedels- och foderproduktion är sunda och 

fria från växtskadegörare. 

Verksamhetsutövarna i 
livsmedelskedjan får råd, service och 
kontroll med helhetssyn som 

underlättar deras eget 

ansvarstagande. 

Verksamhetsutövarna har tilltro till 
myndigheternas övervakning, kontroll, 
rådgivning och andra insatser och upplever 

dessa meningsfulla. Det ska vara lätt att göra 
rätt. Detta bidrar till att stärka förtroendet för 
deras produkter och att konsumenterna får 

säkra livsmedel och inte blir lurade. 

De samverkande myndigheterna tar 
ett gemensamt ansvar för hela 
livsmedelskedjan, inklusive 

beredskap.  

Myndigheterna har en optimal samverkan och 
förtroende för varandras sätt att ta ansvar för 
sin respektive del i livsmedelskedjan, inklusive 

beredskap, så att den gemensamma 
effektiviteten ökar. Kontrollverksamheten är 
regelbunden, riskbaserad, likvärdig och 

rättssäker samt ger avsedd effekt. 

2.1 Gemensamma effektmål för myndigheterna i livsmedelskedjan 

Med utgångspunkt från målen i EU-lagstiftningen och ett val av 
fokusområden där det är mest angeläget att uppnå en förbättring, har fyra 

gemensamma effektmål fastställts. Effektmålen bidrar till att de nationella 
övergripande målen för livsmedelskedjan uppnås. 

De fyra fokusområdena är säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, 

kemiska risker och information i livsmedelskedjan. Fokusområdena är 
gemensamma för hela livsmedelskedjan och effektmålen pekar ut områden 

där en märkbar förändring behövs. 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Gemensamma effektmål 

Säkert dricksvatten För att få säkert dricksvatten måste de negativa 

hälsoeffekterna orsakade av kemiska och 
mikrobiologiska ämnen i dricksvattnet minska.  
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Mikrobiologiska risker Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med 
fokus på campylobacter, listeria, Ehec och 

norovirus. 

Kemiska risker Minska de negativa hälsoeffekterna till följd av 
miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller 

och mykotoxiner i livsmedelskedjan. 

Säkerställa information i 

livsmedelskedjan 

Information om livsmedel och om 

livsmedelsproducerande djur kan säkerställas 
genom hela livsmedelskedjan. 

2.1.2 Operativa mål 2023–2025 

De operativa målen är ett samlat grepp mot särskilda risker i mat och 

dricksvatten och satta med utgångspunkt att skydda de som är mest utsatta 
för risker med mat, vanliga livsmedel som många konsumenter äter och 
livsmedel som är förknippade med kända säkerhets- eller redlighetsproblem. 

Hela innehållet i målen finns i den nationella kontrollplanen (NKP). 

De operativa målen ska ge en inriktning och prioritering av riskbaserade 

kontrollinsatser inom ramen för den årliga kontrolltiden. För att säkerställa 
att alla livsmedelskontrollmyndigheter bidrar till målen finns en uttalad 
skyldighet för myndigheterna att ta hänsyn till målen i den nationella 

kontrollplanen och ta in dem planering och uppföljning av sin 
kontrollverksamhet. Se 3 e § i LIVSFS 2005:21. 

Hur de operativa målen beaktas av samhällsnämnden, och hur 
livsmedelskontrollen kan bidra till att effektmålen realiseras med en kontroll 
som är riskbaserad och är effektiv (har avsedd effekt) framgår av avsitt 2.2. 

2.1.3 Operativa förutsättningar för effektiv kontroll 

Offentlig livsmedelskontroll utförs för att verifiera efterlevnaden av 
bestämmelser som syftar till att förhindra, undanröja eller reducera 

hälsorisker. Kontrollen utförs också för att säkerställa god sed inom handeln 
och skydda konsumenternas intressen, exempelvis genom kontroll av 
märkning och annan konsumentinformation. Ett grundkrav i lagstiftningen är 

att den offentliga kontrollen är verkningsfull och effektiv, i betydelsen att 
den har avsedd effekt (se artikel 5.1 i förordning (EU) nr 2017/625). 

De operativa förutsättningarna (A-E) beskriver grunderna för en fungerande 
kontrollprocess och för en verkningsfull och effektiv kontroll, en kontroll 
som har effekt. Förutsättningarna finns i nationella kontrollplanen (NKP). 

De operativa målen ska läsas och tillämpas med förutsättningarna som 
bakgrund. 

De operativa förutsättningarna är några av de krav som EU-lagstiftningen 

ställer på kontrollmyndigheterna. I sin verksamhetsplanering ska därför 
samhällsnämnden säkerställa att kraven på de operativa förutsättningar som 

finns i lagstiftningen uppfylls. De operativa förutsättningarna ska användas 
tillsammans med de nationella målen. 

 

A 
Alla kontrollmyndigheter har en plan för livsmedelskontrollen inom sitt 
område för att utföra kontroll i tillräcklig omfattning. 
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B Alla kontrollmyndigheter planerar och utför kontroll med fokus på de 
största hälsoriskerna och på det som på ett avgörande sätt kan vara 

vilseledande för konsumenterna. 

C   Alla kontrollmyndigheter har rätt kompetens för att upptäcka avvikelser 
och bedöma dess risker. 

D    
  

Alla kontrollmyndigheter använder de kontrollmetoder som är bäst 
lämpade för att upptäcka avvikelser inom de områden man kontrollerar. 

E  Alla kontrollmyndigheter vidtar de åtgärder som är nödvändiga så att de 
avvikelser som upptäckts i kontrollen åtgärdas inom utsatt tid samt följer 
sedan upp (verifierar) att avvikelser åtgärdas. 

2.2 Kontrollmyndighetens mål för kontroll inom kontrollområdet 

I övergripande dokument för kommunen och för samhällsnämnden finns ett 

antal som har bäring på livsmedelskontrollen. 

2.2.1 Övergripande mål 2023 

Resultatuppdrag och styrtal från kommunfullmäktige 2023 

Kreativt företagande med 

mångsidig arbetsmarknad 
(Mål 2) 

Företagens nöjdhet 

medmyndighetsutövningen  
ska öka 

Index 85 

(Insikt) 

Samhällsnämndens strategiska aktiviteter 2023 

Samhällsnämnden har fattat beslut om strategiska aktiviteter som är 
kopplade till ovanstående mål.  

 Insiktsrapportering 

 Utveckla e-tjänster 

 E-tjänster kopplade till verksamhetssystemet 

 EDP Vision ur ett kundperspektiv 

 Utveckla samarbetet med andra förvaltningar 

Servicegaranti – Enkla vägen för att starta livsmedelsföretag 

För livsmedelskontrollen finns följande servicegaranti. 

 Vi bekräftar anmälan om registrering inom 14 dagar 

 Vi genomför ett första kontrollbesök inom två månader från angiven start 

 Vi hjälper verksamheterna att hitta kunskap om hur lagstiftningens mål 
nås, både före och efter registrering 

 Vi är kunniga och engagerade och respekterar de vi möter, deras 
synpunkter och önskemål 

Om det tar längre tid än två månader mellan startdatum och vårt första 

kontrollbesök ersättts verksamheten med ett belopp motsvarade avgiften för 
registrering, ett besked om när vi kommer samt en förklaring till varför det 
tagit längre tid än vi lovat 
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2.2.2 Kontroll i tillräcklig omfattning 

Kontrollen ska utföras enligt den verksamhetsplan som nämnden fastställer 
inför varje verksamhetsår. Planen utformas så att alla anläggningar får 
regelbunden kontroll baserad på risk och erfarenhet och den genomsnittliga 

levererade kontrolltiden under perioden motsvarar fastställd kontrolltid. 

Följande, mätbara mål har tagits fram för 2023. 

 Samtliga anläggningar i riskklass 1 till 4 ska kontrolleras varje år 

 Minst hälften av de planerade kontrollerna ska ske utan föranmälan 

2.2.3 Beaktande av de operativa målen 

Samhällsnämnden är skyldig att beakta inriktning, mål och prioriteringar i 
den nationella kontrollplanen i sin planering och uppföljning, se 3 e § i 
LIVSFS 2005:21. 

I prioriteringen över vilka kontroller som ska ske årligen, enligt fastställd 
verksamhetsplan, utgår man därför från de operativa mål som är aktuella på 

kommunal nivå och de anläggningar som finns. Innan kontroll genomförs 
inventeras vilka anläggningar som berörs och kontroll sker i enlighet med 
instruktionerna till dessa mål. En grov planering framgår av tabell 2.  

Tabell 2: En uppskattning av antalet anläggningar som berörs av respektive mål samt när är 

samhällsnämnden planerar att genomföra kontroller i enlighet med målen.  

Operativa mål Antal Kommentar 2023 2024 2025 
1. Mikrobiologiska och kemiska faror 
i faroanalys och beredning vid 
vattenverk 

?  X - - 

2. Säkerhet vid vattenverk och 
reservoarer 

?  - X X 

3. Nyckelhålsmärkning 0 Ej aktuellt - - - 

4.Fet fisk från Östersjön 
 

0 Ej aktuellt - - - 

5. Ekologiska livsmedel 
 

?  - X  

6. Livsmedelsinformation vid  
e-handel 

? Liknande kontroll 
genomfördes 2022 

- - X 

7. Handelsnormer för konserverad 
tonfisk och sardiner 

0 Ej aktuellt - - - 

8. Spårbarhet kött 
 

?  - X X 

9. Skyddade beteckningar 
 

? Oklart om vi har 
anläggningar som berörs 

- X X 

10. Allergena ingredienser i 
färdigförpackade livsmedel 

0 Ej aktuellt - - - 

11. Spårbarhet ägg 0 Oklart om vi har 
anläggningar som berörs 

- X X 

12. Aktörer som släpper ut honung 
på marknaden 

0 Ej aktuellt - - - 

13. Otillåtna växter och främmande 
ämnen i växtbaserade kosttillskott 

0 Ej aktuellt - - - 

14. Fusk med tonfisk 0 Ej aktuellt - - - 

15.Plastprodukter med otillåtna 
naturmaterial 

? Oklart om vi har 
anläggningar som berörs  

- - X 

16. Glykoalkaloider i potatis ? SLV-projekt 2024 - X - 

17. Kontaktmaterialverksamheter ? Börjar gälla 2024 - - X 

18. Bladgrönsaker – 
bevattningsvatten och hygien vid 
odling 

0 Ej aktuellt - - - 

19. Opastöriserad mjölk 0 Ej aktuellt - - - 
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3 Ansvarsfördelning inom kontrollområdet 

3.1 Behörig central myndighet 

Livsmedelsverket är den centrala behöriga myndigheten för 
livsmedelskontroll enligt 18 § livsmedelsförordningen (2006:813).  

3.2 Behörig myndighet för kontrollen 

Enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska offentlig kontroll utföras dels av 

Livsmedelsverket, länsstyrelsen och av de kommunala nämnder som fullgör 
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  

Enligt reglementet är det samhällsnämnden som ansvarar för dessa frågor.  

3.3 Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna 

Ansvarsfördelningen för den offentliga livsmedelskontrollen fördelas enligt 
23 § livsmedelsförordningen (2006:813). Mer information om 
ansvarsfördelningen mellan de olika behöriga myndigheterna finns i 

Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan (NKP). 

3.4 Ansvarsfördelning inom Härnösands kommun 

I Härnösands kommun är samhällsnämnden i de flesta fall behörig 
kontrollmyndighet för kontrollen av livsmedel och dricksvatten. 

De faktiska kontrollaktiviteterna av alla typer av livsmedels- och 

dricksvattenanläggningar utförs av handläggarna på samhällsförvaltningens 
miljöavdelning. Hur beslut om uppgifter delegeras till förvaltningens 

personal beskrivs i en av samhällsnämnden fastställd delegationsordning.  

I de fall samhällsnämnden bedriver livsmedelsverksamhet och en jävsituation 
uppstår sker kontrollen av anläggningen istället av kommunstyrelsen.   

3.5 Opartiskhet på alla nivåer 

Myndigheter som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin 

verksamhet beakta allas likhet inför lagen och vara sakliga samt opartiska, se 
1 kapitlet 9 § regeringsformen. Saklighet innebär att fall där de sakliga 

förutsättningarna är lika ska bedömas på samma sätt. 

I förvaltningslagen (2017:900) stadgas till exempel att den som är jävig inte 
får ta del av handläggningen av ärendet eller inte heller närvara när ärendet 

avgörs. 

Den behöriga myndigheten ska se till att det inte föreligger några 

intressekonflikter för den personal som utför offentlig kontroll, se artikel  
5.1 c förordning (EU) nr 2017/625. Myndigheten ska också säkerställa att 
den offentliga kontrollen är opartisk, artikel 5.1 b i samma förordning. 

Begreppet ”intressekonflikt” i förordning (EU) nr 2017/625 är inte lika klart 
definierat som ”jäv” och kan ha en vidare innebörd. Det är därför inte säkert 

att kriteriet ”inte föreligger någon intressekonflikt” är uppfyllt även om 
jävsreglerna följs. 

En kommun får inte vara organiserad så att samma nämnd utövar kontroll 

över sin egen verksamhet, 6 kapitlet 7 § kommunallagen. I 6 kapitlet 28 § 
kommunallagen regleras tillsynsjäv. Det innebär att förtroendevalda och 

anställda i kommunen är jäviga om ett ärende rör tillsyn över sådan 
kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till.  
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Samhällsnämnden säkerställer den offentliga kontrollens opartiskhet på alla 
nivåer, det vill säga på inspektörs-, chefs- och politikernivå samt att den är 

fri från intressekonflikter på följande sätt: 

 Tillsynsjäv undviks på nämndsnivå genom att kontroll utförs av 
kommunstyrelsen i de fall som samhällsnämnden driver verksamheten. 

 Rutiner för hur tillsynsjäv vid myndighetsutövning ska undvikas finns. 

 Eventuella nämndsledamöter som driver livsmedelsanläggningar deltar 
inte i del av sammanträdet som rör livsmedelskontroll. 

 Samtliga nämndsledamöter fyller i en blankett där de försäkrar att de 
kommer meddela eventuella situationer där jäv- eller intressekonflikt 
kan finnas kopplar mot registrerade livsmedelsföretag inom kommunen.   

 Tillsynsjäv på förvaltningsnivå undviks genom att drift och kontroll 
ligger på olika avdelningar med olika chefer. 

 Eventuella bisysslor tas upp på handläggarnas årliga medarbetarsamtal. 

 Varken handläggare eller chefer kontrollerar eller handlägger ärenden 
kopplade till anläggningar där det finns släktskap, vänskap eller andra 
kopplingar m.m. 

Rutin för jäv 
G:\SA-SAMgem\Ny struktur Samhällsförvaltningen\Jäv 
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4 Samordning 

Samhällsnämnden stärker den egna kontrollverksamhet ska genom 
samverkan med andra myndigheter och organisationer, men bidrar också 
genom att kalibrera kontrollverksamheten till att livsmedelskontrollen i 

Sverige som helhet likriktas.  

Genom erfarenhetsutbyte med andra myndigheter och organisationer finns 

möjlighet att ta del av goda exempel som kan bidra till att utveckla 
verksamheten och skapar kontaktvägar som kan nyttjas vid exempelvis 
fuskutredningar och spårbarhetskontroller.  

4.1 Samordning mellan behöriga myndigheter 

Samhällsförvaltningen genomför följande aktiviteter för samordning med 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län och med Livsmedelsverket. 

 Härnösands kommun representerar tillsammans med Sundsvalls 
kommun Västernorrland i Sveriges Nätverk för Offentlig kontroll inom 
Livsmedelskedjan (SNOL).  

 I det nationella varningssystemet iRASFF samarbetar landets 
kontrollmyndigheter för att lämna information om osäkra livsmedel.  

 På Livsmedelsverkets sida för landets handläggare, www.livsteck.net, 
finns ett arbetsrum för Västernorrlands län där bl.a. rutiner och 
informationsmaterial samlas för att dels få samsyn i länet i vissa frågor 

och dels för att dela med sig av framtaget material. 

 Varje år deltar samhällsförvaltningens handläggare på de länsmöten där 
representanter från länets kommuner, länsstyrelsen samt eventuellt 
Livsmedelsverket deltar. Däremellan sker kontakt via e-post eller 
telefon i angelägna ärenden.  

 Det finns även ett samarbete med smittskyddsenheten på Region 
Västernorrland. Det anordnas smittskyddsträffar årligen där handläggare 

deltar tillsammans med övriga kommuner i länet samt 
smittskyddsläkare, smittskyddssköterskor och länsveterinärer. Det finns 

även gemensamma rutiner för hur t.ex. misstänkta matförgiftningar eller 
smittor som kan överföras via livsmedel eller dricksvatten ska hanteras.  

 Handläggarna deltar i relevanta utbildningar som anordnas av 
Livsmedelsverket samt andra aktörer. 

 Revision av kommunens livsmedelskontroll görs vissa år av 
länsstyrelsen och/eller Livsmedelsverket. 

4.2 Samordning inom behöriga myndigheter 

Inom samhällsnämnden och samhällsförvaltningens miljöavdelning sker 
samordning framförallt genom att handläggarna har interna möten med eller 

utan miljöchef för regelbundna avstämningar. Vid dessa sker uppföljning av 
kontrollen, eventuell avrapportering och nyheter samt diskussion av 
specifika ärenden och bedömningar.  

Gemensamma kontroller med fler än en handläggare utförs regelbundet för 
kalibrering och samsyn och för att säkerställa likvärdig kontroll och 

checklistor tas fram och används för likvärdig kontroll i projekt.   

http://www.livsteck.net/
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4.3 Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen 

Samhällsnämnden delegerar inte någon uppgift inom sitt ansvarsområde till 

någon annan kontrollmyndighet. 
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5 Befogenheter och resurser för kontrollen 

5.1 Kontrollmyndighetens befogenheter 

Samhällsnämndens befogenheter och uppgifter i livsmedelskedjan som 
kontrollmyndighet regleras huvudsakligen i livsmedelslagen (SFS 2006:804) 

och livsmedelsförordningen (SFS 2006:813). 

Enligt 11 § Livsmedelslagen (2006:804) ska offentlig livsmedelskontroll 

utövas av Livsmedelsverket, länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och 
kommunerna.  

Enligt 20 § i livsmedelslagen har kontrollmyndigheten rätt att få 

upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till områden, lokaler och 
andra utrymmen.  

Samhällsnämndens befogenheter fördelas till avdelningschef och 
handläggare på samhällsförvaltningens miljöavdelning genom delegation. 
Motsvarande delegation gäller när kontrollen utförs av kommunstyrelsen.   

Gällande delegationsordning 
G:\SA-SAMgem\Ny struktur Samhällsförvaltningen\Delegationsordning  

5.2 Kontrollpersonal och utrustning 

Behovet av kontrollpersonal utgår från behovet av planerad kontroll samt 
uppskattad tid för det händelsestyrda kontrollarbetet och oförutsedda 

händelser samt utrymme för skyldigheter utanför kontrollen, t.ex. nämndens 
serviceskyldigheter enligt förvaltningslagen och livsmedelslagen. Vilka 

resurser som avsätts varje år varier dock och framgår av verksamhetsplanen.  

Det bedöms finnas förutsättningar för att ha tillräckligt med personal för att 
genomföra kontrolluppdraget och vid längre frånvaro (t.ex. föräldraledighet, 

långvarig sjukdom) anställs vikarier. Extern kontrollpersonal har inte 
förordnats. Kontrollen leds av en miljöchef som ansvarar för planering och 

uppföljning av verksamheten.  

För att säkerställa att intressekonflikter undviks för kontrollpersonal finns 
rutiner för jäv och bisysslor. Jävsfrågor tas även upp återkommande i 

nämnden och eventuella bisysslor på det årliga utvecklingssamtalet. Tack 
vare tillgång till relativt många handläggare finns goda möjligheter att 

fördela arbetet så att ingen handläggare kontrollerar anläggningar där de har 
en relation till verksamheten som kan uppfattas som opartisk.  

Myndighetens handläggare har i huvudsak tillgång till den utrustning och de 

utrymmen och de hjälpmedel som behövs.  

För faktiskt behov och tillgångar, se Behovsinventering för aktuellt år 

5.3 Finansiering av kontrollen 

Samhällsnämndens offentliga kontroll finansieras med avgifter, enligt 
förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 

vissa jordbruksprodukter. De taxebestämmelser som tillämpats är fastställda 
i kommunfullmäktige, KF 2021-12-20 §137. 

Samhällsnämnden följer Livsmedelsverkets stödjande instruktion 
Riskklassning av livsmedelsanläggningar på Kontrollwiki.  
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Offentlig kontroll som ursprungligen inte varit planerad, dvs. kontroller i 
samband med bristande efterlevnad, till exempel uppföljande kontroller och 

kontroller i samband med befogade klagomål, finansieras med timavgifter 
utöver den årliga kontrollavgiften, verksamhetsutövaren betalar då för den 
faktiska tiden för kontrollen och eventuella provtagningskostnader. 

5.3.1 Härnösands taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Samtliga avgifter som tas ut bygger i grunden på en timtaxa. Timtaxan har 
beräknats genom modell från Sveriges kommuner och regioner, SKR och 
täcker de kostnader som uppstår direkt vid genomförande av offentlig 

kontroll och finansierar även vissa overheadkostnader. 

För att beräkna timavgiftens storlek behövs förutom uppgifter om kostnader 

för livsmedelskontrollen även uppgifter om vilka delar av kontrollarbete t 
som ska finansieras av avgifter respektive anslag. 

Timavgiften fastställdes 1212 kr för år 2023 och kan räknas upp årligen.    

5.4 Kompetenskrav och utbildning 

Samhällsnämnden och förvaltningens handläggare måste ha den kompetens 

som behövs för att kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt och 
verkningsfullt sätt samt att uppgifterna utförs enhetligt.  

Det omfattar både att identifiera vilka behov man har, kartlägga vilken 
kompetens som finns i organisationen, identifiera utbildningsbehovet och 
genomföra eller delta i utbildningar och följa upp resultatet, lämpligen i en 

kompetensförsörjningsplan. Kompetensförsörjningen säkerställs i första 
hand genom utbildningsinsatser, studiebesök och deltagande i olika projekt. 

Eftersom det inte finns några definierade utbildningskrav på personal som 
utför offentlig kontroll inom livsmedelsområdet identifierar 
samhällsnämnden själv personalens utbildningsbehov.  

5.4.1 Kompetensprofil 

För att arbeta med offentlig kontroll i Härnösands kommun krävs det som 
grund en adekvat universitets- eller högskoleutbildning med 
naturvetenskaplig inriktning, god kunskap om livsmedelshygien, 

livsmedelslagstiftning, metodik och förvaltningsrätt samt B-körkort. 

Även myndighetens ledning måste ha tillräcklig kompetens för att kunna 

bedöma myndighetens kompetensbehov vid rekrytering och val av 
utbildningar för kontrollpersonalen. 

5.4.2 Utbildning av anställd personal 

Det är en självklarhet att samhällsförvaltningens personal ständigt söker 

information och bevakar aktuella webbplatser för att säkerställa att man 
håller sig uppdaterad inom respektive kompetensområde, gällande 

lagstiftning och annat som berör kontrollen. 
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I samhällsnämndens årliga planering av livsmedelskontrollen ingår 
kompetensförsörjning som en central del. Detta genom att befintlig 

kompetens jämförs med behovet, framförallt inom följande parametrar: 

 anläggningstyper 

 aktuell lagstiftning 

 arbetsuppgifter 

 kontrollområden samt 

 kontrollmetoder. 

En kompetensinventering sker årligen i behovsinventeringen och i samband 
med det årliga utvecklingssamtalet upprättas en individuell 

kompetensutvecklingsplan. Kompetensutveckling sker löpande genom 
deltagande i kurser anordnade av Livsmedelsverket och andra aktörer. 

Kunskapsutbyte sker bl.a. genom att handläggarna deltar i de länsträffar som 
regelbundet sker i Västernorrlands län samt att handläggarna regelbundet 
besöker och tar del av aktuell information på www.livsteck.net. 

För faktiskt behov och tillgångar, se Behovsinventering för aktuellt år 

 

 

http://www.livsteck.net/
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6 Organisation och utförande av kontrollen 

6.1 Registrering av kontrollobjekt 

Samhällsnämnden är skyldig att upprätthålla en förteckning över aktörer och 
hålla den uppdaterad.  

Samhällsnämnden ansvarar för den operativa kontrollen av drygt 200 
dricksvatten- och livsmedelsanläggningar. Samtliga registrerade 

anläggningar förs i verksamhetssystemet EDP Vision med vissa 
kompletterande uppgifter i ett Excelregister. I verksamhetssystemets 
anläggningsregister framgår bl.a. vilken verksamhet som bedrivs, vem som 

är verksamhetsutövare, var verksamheten bedrivs, verksamhetens riskklass 
och årlig kontrolltid samt i vissa fall praktisk information som 

kontaktpersoner, öppettider m.m. 

Samhällsförvaltningen uppdaterar nämnda register kontinuerligt efter utförd 
kontroll, mottagna anmälningar för registrering eller att verksamheter 

upphör, genomfört riskklassning eller mottagit information på annat sätt. 
Uppgifterna ses även årligen över i samband verksamhetsplaneringen och 

inför debiteringen av de årliga kontrollavgifterna.  

Såväl registrering som debitering sker i enlighet med Livsmedelsverkets 
stödjande instruktioner på Kontrollwiki. 

6.1.1 Uppgifter i EDP Vision 

Alla anläggningar som Härnösands kommun har kontrollansvar för 
registreras utan krav på godkännande. Det innebär att verksamhetsutövaren 

anmäler verksamheten genom kommunens e-tjänst.  

Aktuell handläggare bedömer om verksamheten omfattas av krav på 
registrering, att vi är rätt myndighet och att godkännandeprövning inte krävs 

för verksamheten. Därefter förs verksamheten in i EDP Vision samt i 
kompletterade Excelfil och anmälningsavgiften motsvarande en timme 

debiteras.  

Riskklassning och beslut om årlig kontrolltid görs i allmänhet efter att 
anläggningen blivit besökt och kontrollerad för första gången.  

6.2 Prioriteringar inom livsmedelskontrollen - riskbaserad kontroll 

I samhällsförvaltningens register framgår hur många timmar respektive 

kontrollobjekt har och hur kontrollerna är fördelade under en treårsperiod. 

Grundläggande riskklassning av anläggningar sker genom att 
Livsmedelsverkets modell för riskklassning tillämpas. Genom denna tilldelas 

olika typer av anläggningar olika mycket tid beroende på risk, storlek och 
erfarenhet. Avsteg från modellen görs dock om samhällsförvaltningen inte 

bedömer tilldelad kontrolltid som rimlig utifrån faktiskt kontrollbehov 

Detta innebär att anläggningar med större risker får mer kontrolltid och 
således fler kontrollbesök än verksamheter med mindre risker. Kontroller 

planeras utifrån risker i aktuell bransch, tidigare erfarenheter från 
verksamheten och utifrån de operativa målen, se avsnitt 2.2.3.  

Varje år fastställs en verksamhetsplan där det framgår mer vilka typ av 
kontrollinsatser som är planerade att ske, vilken typ av anläggningar som 
berörs av varje insats samt vilken metod som är planerad.  
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Med verksamhetsplanen som grund läggs sedan planerat antal kontrollbesök 
in i en Excelfil där det tydligt framgår hur många besök som är planerade för 

respektive anläggning, ungefär när i tid som kontrollen ska ske samt typ av 
kontrollinsats som är planerad. 

Vid misstanke om matförgiftningsutbrott eller livsmedel som är felmärkta 

eller kontaminerade med allergen får dessa ärenden högsta prioritet. 

För planerade insatser, se Verksamhetsplan för aktuellt år 

6.2.1 Planering av kontrollen 

För att planera kontrollen och säkerställa att den kontroll som genomförs är 

effektiv och ändamålsenlig samt för att se till att samtliga verksamheter får 
en relevant kontrolltid sträcker sig samhällsnämndens planering över flera år.  

De anläggningar som finns i registret och är riskklassade har kontrolltider 
vilka varierar mellan 1 och 16 h. Beroende på riskklassning och erfarenhet så 
fördelas kontrolltiden på revisioner, inspektioner, provtagning eller eventuell 

kartläggning. En kontrollinsats beräknas ta 3-4 timmar.  

Behovet av antalet kontrollbesök för varje anläggning har utifrån deras 

tilldelade årliga kontrolltid räknats ut för år 2023, se tabell 3 nedan. Att 
planeringen sträcker sig över endast ett år beror på att Livsmedelsverket tagit 
fram en ny riskklassning som ska användas från och med år 2024 där 

kontrollfrekvens fastställs istället för årlig kontrolltid.  

Tabell 3: Antal planerade kontrollbesök på en anläggning utifrån deras tilldelade 

kontrolltid. 

Kontrolltid (h)  Antal kontrollbesök  Kommentar 

1-2 0 eller 1 Beroende på när de senast besöktes 

3-4 1  

5-7 2 Omfattningen av besöken kan variera 

10-11 3 Varav minst en revision 

16 4 Varav minst en revision 

Utöver dessa planerade kontroller som efterhandsdebiteras, har vissa 

verksamheter kvarvarande kontrollbesök, besök som var planerade att 
genomföras tidigare och som redan finansierats av den årliga avgiften. I 
dessa fall förstärks kontrollen med en extra kontroll. 

6.3 Rutiner för utförande av kontroll 

Arbetet utförs i enlighet med Livsmedelsverkets stödjande instruktioner på 

Kontrollwiki samt eventuella handböcker och vägledningar.  

Den planerade kontrollen bedrivs huvudsakligen i projekt och majoriteten av 
kontrollerna utförs i form av oanmälda inspektioner. Inför kontrollerna, 

oavsett kontrollmetod, tar handläggarna tar fram anpassade checklistor eller 
annat underlag innehållande de kontrollområden och lagstiftningsområden 

som valts som fokusområde. 

6.3.1 God kontrollsed och kontrollprocessen 

Handläggarna utgår från Livsmedelsverkets modell för kontrollprocessen för 
varje enskilt kontrollbesök, från förberedelse till avvikelsehantering,  

se figur 1 på nästa sida samt avsnitt 7. 
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Figur 1: Livsmedelsverkets modell för kontrollprocessen.  

Syftet med kontrollprocessen är att: 

 Öka rättssäkerheten för företagen 

 Öka tydligheten för företagen kring vilka krav som myndigheten ställer 

 Fokusera på de avvikelser som innebär risk för människors hälsa och 
risk för att människor vilseleds 

 Anpassa kontrollen till de krav som ställs på myndigheten i förordning 
(EU) 2017/625. 

Utgångspunkten är därför att samhällsnämndens kontroll ska vara: 

Riskbaserad Prioritera det som är av störst betydelse för att skydda 
konsumenternas hälsa och intressen 

Verkningsfull Förekommande avvikelser ska upptäckas och krav på 
åtgärder ska ställas 

Rättssäker Kontrollen ska utgå från lagstiftningens ramar 

Likvärdig Arbetssättet ska vara enhetligt och ge ett likvärdigt resultat 

Tydlig Gentemot de som kontrolleras och om vilka krav som ställs 

Objektiv Bedömningar ska baseras på fakta 

Systematisk Systematiska arbetssätt ska användas 

Sammanfattningsvis ska kontrollen ha ett systematiskt och enhetligt 

arbetssätt. Arbetssättet ska underlätta för handläggarna att fatta välgrundade 
och likriktade beslut som vilar på sakligt, objektivt underlag. 
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6.4 Provtagning och analys 

Härnösands kommun har ett avtal med det ackrediterade laboratoriet  

SGS Analytics Sweden AB och avtalet baserar sig på Livsmedelsverkets 
vägledning1. 

Anlitat laboratorium kontrolleras vid upphandling och om samhällsnämnden 

låter utföra annan analys än den som upphandlats försäkrar sig nämnden om 
att laboratoriet har ackreditering för aktuell analys.  

Kontrollmetoden provtagning används främst vid: 

 riktad kontroll såsom projekt (egna, länsprojekt eller riksprojekt) 

 utredning av matförgiftningar eller misstanke om kontaminering av 
allergen i en produkt 

 verifiering av märkning på produkt eller företagets egen provtagning  

6.5 Rapportering av kontrollresultat 

Resultatet från all genomförd kontroll dokumenteras i verksamhetssystemet 
EDP Vision som rapport eller notering samt eventuellt beslut. Oavsett 
kontrollmetod och om det förekommit bristande efterlevnad eller inte får 

livsmedelsföretagaren alltid ta del av kontrollresultatet, i regel i form av en 
skriftlig rapport som skickas till verksamheten, framförallt via e-post då ett 

digitalt flöde eftersträvas.  

Mallar för kontrallrapporter finns framtagna och dessa följer 
Livsmedelsverkets förslag till kontrollrapport. Av dessa framgår syftet med 

kontrollen, de kontrollmetoder som tillämpats, resultatet och i 
förekommande fall, de åtgärder som förväntas vidtas.  

Beslut fattade på delegation rapporteras till samhällsnämnden kontinuerligt. 

I de fall kontrollprojekt genomförts sammanställer samhällsförvaltningen 
ibland en sammanfattning eller projektrapport som delges samhällsnämnden. 

Resultaten från genomförd kontroll är samhällsnämnden skyldig att årligen 
rapportera till Livsmedelsverket. Rapporteringen sker på en särskild 

webbsida där dels en rapporteringsfil från verksamhetssystemet laddas upp 
samt att vissa sammanfattande uppgifter registreras i ett webbformulär. Detta 
sker efter avslutat kontrollår i januari varje år. 

6.6 Öppenhet i kontrollen  

I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av 

tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I 
korthet innebär det att alla myndigheter är skyldiga att föra register över de 

allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas 
vanligtvis för diarium. I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar 
som kommer in till myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de 

handlingar som upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och 
kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga och hemliga 

handlingar. 

 

                                                                 
1  Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden 

kontroll av dricksvatten 
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Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en 
myndighet. En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem 

som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock innehålla uppgifter 
som är sekretessbelagda, alltså hemliga. Detta ska prövas av myndigheten 
utifrån gällande lagstiftning när någon ber att få ut en handling.  

I dagsläget sker ingen publicering av kontrollmaterial som kontrollplaner, 
kontrollrapporter, olika sammanställningar eller liknande. 



Härnösands kommun 
Datum 

2023-02-08 
Diarienummer 

SAM 2023-2025 
Sida 

20(26) 
 

7 Åtgärder vid bristande efterlevnad av lagstiftningen 

Det är alltid livsmedelsföretagarens ansvar att följa de regler som finns på 
livsmedelsområdet. I artikel 138 i förordning (EU) 2017/625 framgår att om 
en kontrollmyndighet konstaterar bristande efterlevnad, en avvikelse, ska 

den vidta åtgärder för att se till att företagaren rättar felet. Att ställa krav på 
att företagaren ska vidta vissa åtgärder eller upphöra med något i sin 

verksamhet är ett myndighetsbeslut. Beslut om åtgärd behöver anpassas efter 
situationen. Beslutet ska säkerställa att företagaren åtgärdar avvikelsen och 
förebygga att den upprepas igen. Myndigheten behöver därför ta hänsyn till 

avvikelsens omfattning och orsak, samt företagarens ansvar. 

Det betyder att myndigheten har en skyldighet att utreda konstaterad 

bristande efterlevnad så att myndigheten kan vidta egna, effektiva åtgärder. 

De åtgärder en myndighet kan vidta vid bristande efterlevnad av 
livsmedelslagstiftningen är i huvudsak av tre slag: 

 administrativa åtgärder 

 åtalsanmälan 

 sanktionsavgifter 

När samhällsnämnden finner att en företagare av olika anledningar inte följer 

reglerna och kan konstatera bristande efterlevnad vidtas åtgärder för att se 

till att företaget åtgärdar avvikelserna. Konstaterade avvikelser följs alltid 
upp på ett eller annat att, för att kontrollen ska få avsedd effekt. 

Efter det att en åtgärd vidtagits behövs det följas upp att åtgärden varit 
verkningsfull, det vill säga att avvikelserna verkligen åtgärdats, exempelvis 

genom en uppföljande kontroll.  

Samhällsförvaltningens handläggare arbetar huvudsakligen i linje med 

Livsmedelsverkets stödjande instruktioner för livsmedelskontrollen, 
tillgängliga på Kontrollwiki, det vill säga kontrollprocessen, och i 
verksamhetssystemet EDP Vision finns mallar för beslut. För mer 

information om hur arbetsflödet är tänkt att gå till, se figur 1 och 2.  

Inom myndigheten regleras juridiska befogenheter med delegationsordning. 

För att kontroll ska kunna utföras effektivt och för att säkerställa att 
sanktioner vidtas har samhällsförvaltningens handläggare långtgående 
delegation. På delegation kan handläggare meddela föreläggande och förbud, 

dessa delges Samhällsnämnden vid varje nämndssammanträde. 

Gällande delegationsordning 

G:\SA-SAMgem\Ny struktur Samhällsförvaltningen\Delegationsordning  
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Figur 2: En beskrivning av samhällsförvaltningens arbetsgång efter ett planerat 

 kontrollbesök.   

7.1 Uppmaning till rättelse 

När det vid ett kontrollbesök konstateras att det förekommer avvikelser från 
livsmedelslagstiftningen kommuniceras detta muntligen på plats och sedan 

skriftligen i en kontrollrapport. I första hand uppmanas företaget att rätta sig 
efter lagstiftningen, det vill säga bristerna konstateras med en allmän 
uppmaning att uppfylla kraven i lagstiftningen och vidta korrigerande 

åtgärder i sin verksamhet och att avvikelsen följs upp vid en kommande 
kontroll.  

Detta gäller alltid för så kallade ringa avvikelser, det vill säga om avvikelsen 
inte har någon eller begränsad betydelse för människors hälsa och inte heller 
riskerar att människor vilseleds mer än marginellt. 

I de fall avvikelserna är av allvarligare art kommuniceras detta muntligen på 
plats och sedan skriftligen i en kontrollrapport med informationen att 

samhällsnämnden kan komma att besluta om krav på åtgärder. I dessa fall 
efterfrågas alltid ett yttrande från verksamheten på det som konstaterats.  

7.1.1 Uppföljning 

Avvikelserna kan följas upp vid en kommande kontroll av 

lagstiftningsområdet eller genom olika former av uppföljande kontroll 
beroende på allvarlighetsgraden och när i tid som anläggningen ska besökas.  
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Visar det sig vid uppföljning att företaget inte självmant åtgärdat bristerna 
används som regel administrativa sanktioner, enligt artikel 138 i förordning 

(EU) nr 2017/625 samt 22-24 §§ i livsmedelslagen. 

7.2 Administrativa åtgärder 

De administrativa åtgärderna är kontrollmyndighetens främsta verktyg för att 

säkerställa att lagstiftningen på livsmedelsområdet följs. De är 
framåtsyftande och ska säkerställa att konstaterade brister åtgärdas och inte 

upprepas. 

Användningen av dessa verktyg begränsas inte av att vissa gärningar kan 
anses som ringa i straffrättslig bemärkelse. Det är alltså möjligt, så länge det 

är proportionerligt, att utfärda ett föreläggande som gäller en bristande 
efterlevnad och som en domstol skulle bedöma som ett ringa brott mot 

livsmedelslagstiftningen.   

När samhällsnämnden vid ett kontrollbesök konstaterar att det förekommer 
avvikelser av allvarligare art, om företaget tidigare visat prov på bristande 

efterlevnad eller om det vid uppföljning visar sig att frivillig rättelse inte 
vidtagits, se avsnitt 7.1, kommuniceras detta muntligen på plats och sedan 

skriftligen i en kontrollrapport samt i ett sanktionsbeslut.  

Vid val av sanktion beaktas proportionalitetsprincipen, det vill säga det tas 
hänsyn till nyttan i förhållande till ingripandet och det används inte hårdare 

metoder än som behövs för att uppnå det önskade resultatet.  

7.3 Åtalsanmälan 

Ett sätt för kontrollmyndigheten att indirekt ingripa mot överträdelser är att 
göra en åtalsanmälan. Åtalsanmälan och eventuella straff är bakåtsyftande 

och avser överträdelser som har skett. De syftar inte till att företagaren ska 
vidta åtgärder och korrigera avvikelser. Åtalsanmälan ersätter inte 
administrativa åtgärder.  

Om samhällsnämnden konstaterar en överträdelse som är straffbelagd görs 
en åtalsanmälan och den rättsliga processen sköts sedan av polis/åklagare. 

Eventuellt kan det bli aktuellt att samhällsnämnden ombeds lämna ytterligare 
uppgifter eller att en handläggare kallas som vittne till en rättegång. 

7.4 Sanktionsavgifter 

Kontrollmyndigheter är skyldiga att besluta om och ta ut sanktionsavgifter i 
vissa angivna fall av överträdelser av enklare karaktär. Sanktionsavgifterna 

är en del av det straffrättsliga området och är alltid 
bakåtsyftande. Sanktionsavgifter ersätter inte administrativa åtgärder. 

För samhällsnämnden handlar det huvudsakligen att i de fall en verksamhet 

startat utan att ha anmält anläggningen för registrering tas en sanktionsavgift 
ut istället för att överlämna en åtalsanmälan till polis och åklagare. 
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8 Uppföljning och utvärdering av kontrollen 

Samhällsnämnden ska säkerställa att den kontroll som sker är verkningsfull 
och lämplig.  Det finns därför rutiner för att verifiera kontrollverksamheten 
och nämnden behöver vidta åtgärder om brister konstateras - det vill säga en 

kontinuerlig verifiering och uppföljning av mål, aktiviteter och arbetssätt. 

Verifieringen utföras på olika nivåer: 

Planering Överensstämmer arbetssätt, planer 
och mål med lagstiftningens krav? 

Genomförande Följs instruktioner, tänka arbetssätt 
och planer? Är kontrollen likriktad? 

Utvärdering Uppnås myndighetens mål med de 

arbetssätt som finns? Behöver 
verksamheten förändras framöver? 

8.1 Uppföljning 

 Uppföljning av verksamhetsplanen sker varje tertial. 

 Minst varje halvår sker en uppföljning hur utförd kontroll enligt de 
operativa målen ligger i förhållande med Livsmedelsverkets instruktion i 

hur stor andel av anläggningarna som ska besökas. 

 I de fall genomförda kontrollprojekt sammanställs kan samhällsnämnden 
informeras alternativt att underlag lämnas för kännedom.  

 Slutlig uppföljning av genomförda kontrollinsatser utvärderas mot 
verksamhetsplanen liksom fastställda mål efter avslutat kontrollår och 

rapporteras till samhällsnämnden. Tillsammans med behovs-
inventeringen används resultatet som underlag för nästa års planering. 

 Handläggare har regelbundet interna avstämningsmöten tillsammans 
med miljöchef. Dessa hålls dels i planeringssyfte men även för samsyn 

och kalibrering när det gäller bedömningar, utformning av 
kontrollraporter eller beslut m.m.  

 En avstämning av hur planerna följs sker mellan handläggare och 
miljöchef regelbundet under året. 

 Det sker regelbundet genomgång av de avvikelser som upptäckts hos 
och att de åtgärdats inom utsatt tid. 

 Saminspektioner genomförs, såväl för samsyn som för att utvärdera och 
säkerställa kvaliteten och nivån på bedömningar vid kontrollerna. Vid 
kontroller där två handläggare deltar läses rapporten av båda innan den 

skickas till verksamhetsutövaren.  

 Genomgång av rutiner och mallar sker löpande under året och dessa 
revideras vid behov. 

8.2 Revisioner 

8.2.1 Extern revision 

Den kommunala livsmedelskontrollen revideras kontinuerligt av 

länsstyrelserna. Varje länsstyrelse ansvarar för att upprätta en riskbaserad 
revisionsplan för kommunerna inom det egna länet. Livsmedelsverket har 

utfärdat stödjande instruktioner till länsstyrelsen i hur revisonerna ska gå till, 
Revision av kontrollmyndigheternas livsmedelskontroll. 
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Länsstyrelsen ansvarar även för uppföljning av att kommunen vidtar åtgärder 
för att avhjälpa eventuella avvikelser. Om länsstyrelsen bedömer att 

kommunen inte vidtar tillräckliga åtgärder kan länsstyrelsen begära att 
Livsmedelsverket förelägger kommunen att vidta rättelse. 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län ska enligt uppgift utföra externa 

revisioner av samhällsnämndens livsmedelskontroll vart fjärde år. Revision 
har genomförts av livsmedelskontrollen år 2009 och 2015.  

Några revisioner sker dock inte i dagsläget eftersom länsstyrelserna saknar 
både bemyndigande och klargjord finansiering för arbetsuppgiften. 
Diskussioner pågår med Näringsdepartementet och länsstyre lserna har för 

avsikt att återuppta kommunrevisionerna under år 2024 om frågan löses. 

8.2.2 Intern revison 

Revison internt av Härnösands kommuns revisorer. De granskar årligen 
verksamheter som sker inom alla nämndernas ansvarsområden, varför även 

revison av livsmedelskontrollen kan bli aktuellt.  

8.3 Utvärdering 

Samhällsnämndens livsmedelskontroll utvärderas framförallt genom att 

fastställda mål följs upp årligen, se avsnitt 2.2 samt att det stäms av hur 
samhällsnämndens kontrollarbete ligger till i förhållande till målen som 

beskrivs i den nationella kontrollplanen (NKP), se avsnitt 2.1. Resultatet av 
utvärderingen användas vid planering av kommande års kontroll. 

8.3.1 Insikt 

Härnösands kommun deltar i SKR:s servicemätning av kommunernas 

myndighetsutövning där livsmedelskontrollen är ett av de 
myndighetsområdet som mäts.  

Efter genomförd kontroll skickas en enkät till de livsmedelsak törer som varit 
föremål för kontrollen. Enkäten består av frågor fördelade i serviceområdena 
tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och 

effektivitet.  

Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete och anlitad 

konsult sammanställer årligen rapporter med vilka områden som är lämpliga 
att behålla på samma sätt eller där förbättringar är lämpliga.    
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9 Beredskap 

Samhällsnämnden ska ha beredskapsplaner, och vara beredd att genomföra 
dessa planer, så att åtgärder snabbt och verkningsfullt vidtas om livsmedel 
eller dricksvatten utgör en allvarlig risk, antingen direkt eller via miljön.   

Det framgår av artikel 5.1 i och artikel 115 i förordning (EU) nr 2017/625. 
Det finns även krav på vad beredskapsplanen för en myndighet som 

kontrollerar livsmedel och dricksvatten ska innehålla. Se 3 d och h § i 
LIVSFS 2005:21. 

Vid en kris ska kontrollmyndigheten: 

 spåra smitta eller förorening i livsmedel och dricksvatten 

 agera så att smittan eller föroreningen inte sprids 

 kommunicera med alla som berörs av krisen 

En lista över de behöriga myndigheternas beredskapsarbete inom 

livsmedelskedjan beskrivs under rubriken ”Beredskapsplaner och ömsesidigt 
stöd” i Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan. 

9.1 Beredskap inom Härnösands kommun 

 Vid extraordinära händelser hänvisas till kommunens krisledningsplan. 

 Vid onormal eller extraordinära händelser ska livsmedelskontrollen i 

första hand ske på samma sätt och av samma personer som vanligtvis 
fullgör dessa uppgifter. För att handläggarna ska kunna arbeta uthålligt 

kan det finnas behov av att ett arbetsschema upprättas. 

 Vid allvarliga störningar såsom större utbrott eller liknande, finns en 
larmlista som nås via SOS-alarm varvid miljöchefen kan kontaktas även 

utanför kontorstid som vid behov beordrar in handläggare på 
samhällsförvaltningen.  

 Vid inkommande RASFF och iRASFF skickas dessa till 
samhallsforvaltningen@harnosand.se som bevakas dagligen och 
meddelandet fördelas till ansvarig handläggare samt för kännedom till 

övriga. Samtliga handläggare har inloggning för rapportering. 

 Vid utbrott hänvisas till de gemensamma rutinerna för Västernorrlands 

län som uppdateras årligen. Avtalet med anlitat laboratorium omfattar 
leverans och mottagning av livsmedelsprover även utanför kontorstid. 

Kontroll av livsmedel, inklusive dricksvatten räknas som samhällsviktig 

verksamhet och ska därför kontinuitetsplanera. 

Rutin för matförgiftningar och smittskydd 

G:\S A-SAMgem\Ny struktur Samhällsförvaltningen\Miljö\Smittskydd  

mailto:samhallsforvaltningen@harnosand.se
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10 Nationell kontrollplan för livsmedelskedjan 

I Sveriges fleråriga nationella kontrollplan för livsmedelskedjan beskrivs hur 
den offentliga kontrollen i hela livsmedelskedjan är organiserad, hur den 
genomförs och hur den utvecklas. Där finns även övergripande mål som är 

gemsamma för alla myndigheter som ansvarar för offentlig kontroll i 
livsmedelskedjan samt operativa mål inom lagstiftningens olika områden och 

aktiviteter för att nå målen.  
 
Kontrollplanen finns på www.nkpwebben.se 

http://www.nkpwebben.se/
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Bakgrund 

Det finns inget uttryckligt krav på en dokumenterad verksamhetsplan, men 
inte desto mindre finns klara fördelar med att en sådan upprättas för att 
samhällsnämnden ska kunna uppfylla sina.  

Varje år ska nämligen en plan för livsmedelskontrollen fastställas där det 
framgår årets prioriteringar vad gäller kontroll av anläggningar, 

kontrollmetoder ska användas och hur inriktning, mål och prioriteringar i 
Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan har beaktats. Vidare ska 
planen säkerställa att kontroll sker i tillräcklig omfattning och att fokus är på 

de största hälsoriskerna och på det som på ett avgörande sätt kan vara 
vilseledande för konsumenterna. 

Därför utgår verksamhetsplanen från det behov som framkommit i 
behovsinventeringen, planerade kontroller väljs utifrån risk där de operativa 
målen styr samt att metod väljs utifrån syftet med kontrollen. Planen  

säkerställer att alla anläggningar under samhällsnämndens ansvar blir 
föremål för regelbunden kontroll. Planen sträcker sig dock endast över ett 

kalenderår.  I de fall en anläggning tilldelats en kontrolltid som understiger 
tre timmar och därför inte kommer att besökas årligen säkerställs dock att 
anläggningen får minst ett besök under en treårsperiod. 
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1 Kontrollinsatser utifrån tillgång till personella resurser 

För kontrollen av livsmedel och dricksvatten finns följande personal till 
förfogande för år 2023: 

 Handläggare 2,2 årsarbetskrafter 

 Verksamhetsstöd  0,21 årsarbetskrafter 
(chef, juridiskt- och administrativt stöd, SAM)  

 Extern kontrollpersonal för t.ex. provtagning 0,0 årsarbetskrafter 

Det innebär att tillgången till personal så att alla uppgifter som följer med 
uppdraget offentlig kontroll kan genomföras är något mindre än vad som 

framkommit i genomförd behovsutredning, där behovet uppgick till ca 2,4 
årsarbetskrafter.  

Under året finns därför behov av att de kontrollbesök som genomförs 

prioriteras efter risk. Att tillgången till personal är begränsad kan även få till 
följd att servicen minskar och att arbetsuppgifter inom kontrollen som är 

möjlig att prioriteras ned måste göra detta, t.ex. av rådgivning för enskilda 
vattentäkter samt kontroll av mobila, rörliga och tillfälliga anläggningar som 
inte är registrerade inom kommunen.  

1.1 Planering av planerad kontroll 

Av samhällsnämndens kontrollplan för 2023-2025 framgår att en 

kontrollinsats beräknas ta 3-4 timmar.  

Tabell 1: Antal planerade kontrollbesök utifrån deras tilldelade kontrolltid. 

Kontrolltid 
(h)  

Antal 
kontrollbesök  

Antal 
anläggningar 

Planerade 
kontroller 2023 

Kvarvarande 
kontroller 

1-2 0 eller 1 89 19 9 

3-4 1 52 52 10 

5-7 2 53 106 12 

10-11 3 6 18 0 

16 4 2 8 0 

Den planerade kontrollen vid årets början har räknats fram och prioriterats 
till att omfatta drygt 200 kontrollbesök, se tabell 1 ovan. Utöver dessa 

planerade kontroller, har vissa verksamheter kvarvarande kontrollbesök, 
besök som var planerade att genomföras tidigare och som redan finansierats 

av den årliga avgiften. I dessa fall förstärks kontrollen med en extra kontroll. 
Utöver dessa tillkommer besök på de anläggningar som tillkommer under 
året vid nyetableringar eller ägarbyten. 

1.2 Planerad kontroll 

I samhällsförvaltningens anläggningsregister i Excel framgår dels hur många 

kontroller som ska ske på respektive anläggning men också mer specifikt 
vilka kontroller och dess inriktning för år 2023. Under året hålls registret 

levande för att möjliggöra uppföljning men också för att vid behov göra 
justeringar efter vad som händer under året, såväl i kontrollen som av 
eventuell ny kunskap eller risker som måste hanteras. 

                                                                 
1  Uppskattad tid pga. att uppgifter om exakt tillgång saknas 
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1.2.1 Fokusområden 

Under året har följande fokusområden valts ut: 

 Kontroll kopplat mot risker med matsvinnsåtgärder 

 Kontroll kopplat mot risker med ökat fusk 

 Kontroll enligt prioriterade operativa mål 

 Kontroll på dricksvattenanläggningar utifrån de nya 
dricksvattenföreskrifterna 

 Lagstiftningsområden där avdelningen konstaterat många avvikelser 

 Lagstiftningsområden som sällan kontrollerats 

 Revisioner på anläggningar med en kontroltid på 10h eller mer 

1.2.2 Prioritering 

I den mån kommer planerade kontrollbesök att prioriteras efter risk, kontroll 

enligt de operativa målen samt utifrån de mål som finns fastställda i 
kontrollplanen samt hur lång tid det gått sedan det senaste kontrollbesöket.    
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2 Övrigt 

De insatser som planeras att ske under året, förutom att genomföra 
kontrollbesök, utgår från behov som uppmärksammats såväl i 
behovsutredningen som i kontrollplanen men även behov av åtgärder utifrån 

erfarenheter från tidigare år samt verksamhetsutveckling m.m. som 
uppmärksammats under det år som gått men inte hunnit genomföras.  

2.1 Utifrån behovsutredning 

2.1.1 Kontrollpersonal 

Planerade insatser under året är att uppföljningen säkerställer att det avsätts 
lika mycket resurser i praktiken som det avsatts i verksamhetsplanen.   

2.1.2 Kompetens 

Planerade utbildningsinsatser under året kommer framförallt att vara att 
handläggarna deltar i de utbildningar som motsvarar det behov som 
framkommit av respektive kompetensutvecklingsplan samt att medverka på 

de länsträffar som regelbundet sker i Västernorrlands län, såväl när det gäller 
livsmedel och dricksvatten som smittskydd.   

Vidare kommer tillgängliga utbildningar inom de områden som inventerats i 
behovsutredningen att eftersökas och genomföras. 

Fortsatt fokus behöver vara på dricksvattenkontroll och de nya 

dricksvattenföresskrifterna samt på kontrollprocessen.   

2.1.3 Utrustning och utrymmen  

Planerade insatser under året kommer framförallt att vara att möjligheterna 

till att utveckla effektiva (digitala) metoder för administrativt arbete ses över 
samt att det säkerställs tillgång till den utrustning och utrymmen som 
inventerats i behovsutredningen, med särskilt fokus på rutiner för 

beslagtagna produkter. 

2.1.4 Provtagning och analys 

Planerade insatser under året kommer framförallt att vara att ta fram rutiner 
för provtagning samt säkerställa att den omfattar erbjudandet av ett andra 

expertutlåtande. 

2.1.5 Övrigt 

Planerade insatser som inte kan prioriteras ned under året kommer att vara 

att helt implementera efterhandsdebitering, arbetsinsatser gällande de nya 
drickvattenföreskrifterna och riskklassning enligt den nya modellen. 

2.2 Utifrån kontrollplan 

2.2.1 Måluppfyllelse 

Planerade insatser kommer att vara att genomföra uppföljning så att det går 
att avgöra om såväl mål som resultatuppdrag och servicegarantier uppfylls. 

2.2.2 God kontrollsed och kontrollprocessen 

Planerade insatser under året kommer framförallt att vara att fortsätta med att 

utveckla uppföljningen av livsmedelskontrollen så att den även omfattar 
verifiering av genomförandet, det vill säga om arbetssätt och planer följs och 

går i linje med kontrollprocessen. 
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Som ett komplement till detta behöver rutiner för att underlätta det dagliga 
arbetet och säkerställa att handläggning går till på liknande sätt tas fram. 

Som en del att säkerställa att handläggarna arbetar enligt kontrollprocessen 
kommer mer fokus att läggas i förberedelsefasen än tidigare. Detta för att 
säkerställa att de kontroller som genomförs är väl förberedda, det är tydligt 

mot vilken lagstiftning kontrollen sker, vilken metod som ska använda och 
vart kontrollen för störst nytta.  

2.2.3 Uppföljning 

Planerade insatser kommer vara att utöka uppföljningen till att omfatta även 

hur mycket tid som läggs på kontroll, för att säkerställa att 
livsmedelskontroll utförs i planerad utsträckning samt att de operativa målen 

kontrollerats i tillräcklig utsträckning. 

2.2.4 Utvärdering 

Planerade insatser under året kommer framförallt att vara att utveckla 
rutinerna för att verifiera att kontrollen har effekt, det vill säga att avvikelser 

mot lagstiftningen identifieras samt att det säkerställs att rättelse vidtas. 

Vidare planeras att under året kartlägga de mest förekommande avvikelserna 

under den senaste treårsperioden för att kunna ta fram ett antal effektmål 
som anses särskilt viktiga för livsmedelssäkerheten. 

2.2.5 Beredskap 

Planerade insatser under året kommer framförallt att vara att säkerställa att 

de beredskapsplaner som finns är ändamålsenliga och tillräckliga samt att det 
tas fram en kontinuitetsplan eftersom kontrollen räknas som samhällsviktig. 

2.3 Utifrån uppföljning och utvärdering 

2.3.1 Avvikelser 

Planerade insatser under året kommer att vara att i större utsträckning än 
tidigare gå igenom bedömningar när något är en avvikelse mot lagstiftningen 

eller inte samt att ta fram rutiner för hur och när avvikelser och bristande 
efterlevnad dokumenteras.  

2.3.2 Prioritering av kontroll 

Utifrån vetskapen att de resurser som avsätts i verksamhetsplanen är mindre 

än identifierat behov behöver insatser ske för att genomförd kontroll är den 
kontroll som är viktigast att utföras. 

2.4 Verksamhetsutveckling 

2.4.1 Insatser utifrån Insiktsmätningen 

Planerade insatser under året kommer att utgå från eventuella 
förbättringsmöjligheter som föreslås i rapporten efter genomförd mätning. 

2.4.2 Information på kommunens hemsida 

Planerade insatser gällande information på kommunens hemsida kommer att 
koncentreras på, förutom att säkerställa att den är korrekt, att utöka med 
information om efterhandsdebitering.   

2.4.3 Digitalisering och arbetssätt 

Planerade insatser under året kommer framförallt vara att färdigställa de  
e-tjänster för såväl registrering som den nya riskklassningen som påbörjats. 
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Förutom detta är det nödvändigt att tidsredovisningen förtydligas och rutiner 
tas fram så att handläggarna för tid på ett enhetligt sätt eftersom den tid som 

läggs på kontroll numera ska vara underlag för fakturering.   

2.4.4 Planeringsunderlag för prioritering 

Planerade insatser under året kommer att vara att förtydliga och förenkla de 
planeringsunderlag som används så att de hjälper till och underlättas att de 

planerade kontroller som utförs sker riskbaserat. 

2.4.5 Utformning av fakturor 

Planerade insatser kommer vara att förtydliga fakturornas utformning i och 
med efterhandsdebiteringen.  
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 Samhällsnämnden  

 

  
LOVA-projekt – Omlöp förbi Öjesjödammen 

Förslag till beslut 

Samhällsnämnden föreslås besluta 

att ge Samhällsförvaltningen i uppdrag att ansöka om LOVA-bidrag 

gällande att genomföra naturvårdsåtgärder gällande ett omlöp förbi 
Öjesjödammen, samt  

att ge Samhällsförvaltningen i uppdrag att upphandla och genomföra 
åtgärder enligt beviljat LOVA-bidrag. 

Bakgrund 

På 1970-talet gjordes bedömningen att Härnösands befolkning skulle öka 
betydligt mer än vad som sedan blev fallet. För att säkra dricksvatten-

försörjningen och flödena i berört vattensystem, ett riksintresse för 
naturvården, dämdes Öjesjön som avvattnas via Brånsån.  

Direkt nedströms Öjesjön följer Brånsån som mynnar ut i Långsjön. Längre 

ner i vattensystemen leds sedan vatten från Långsjön via vattenledning till 
Bondsjöns dricksvattenuttag. Regleringen innebär att vattenflödena blir 

ojämna och under torra somrar resulterar till väldig låga vattennivåer i 
Gådeåns vattensystem. I Brånsån, som representerar den mest värdefulla 
delen av Gådeåns vattensystem finns både flodpärlmussla och en naturlig 

öringstam. Brånsån utgör även en del av Brånsåns naturreservat som i vissa 
delar har en naturskogskaraktär med flera arter av stort värde. Med en 

population av flodpärlmussla och en naturlig öringstam, utgör ån den 
biologiskt mest värdefulla delen av Gådeåns vattensystem. Brånsåns höga 
biologiska värden har framkommit genom en länstäckande vattendrags-

inventering.  

Vattendraget anses vara ett av de 20 mest skyddsvärda i länet. Åns 

population av flodpärlmussla som är en av de större kända i länet har genom 
de senast åren minskat. Flodpärlmusslan som är beroende av öringen för sin 
överlevnad har även den minskat med åren. En projektering har gjorts under 

år 2019 som visar förslag på ett omlöp från Öjesjön vidare till Brånsån. 
Innan byggnationen av omlöpet kommer en vattendom att ansökas hos 

domstolen för de planerade åtgärderna.  

LOVA-bidraget innebär att projektet kan bli statligt finansierat med upp till 
80 % av kostnaderna.  
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Socialt perspektiv 

Förslaget bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Samhällsförvaltningen bedömer att åtgärden kommer förbättra möjligheten 

för utveckling av biologisk mångfald. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Samhällsförvaltningen anser att LOVA-bidraget leder till att det går att 
genomföra åtgärden på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. 

 

I detta ärende har miljöchef Helene Lager deltagit. 

 

 
Thomas Jensen   Monika Bertgren 

Förvaltningschef  Miljöhandläggare 
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Årsplan för miljöavdelningen 2023 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden föreslå kommunstyrelsen 

besluta 

att fastställa årsplanen som tillsynsplan för 2023 med behovsutredning enligt 
miljöbalken för år 2023 - 2025, 

att fastställa årsplanen som tillsynsplan för 2023 enligt alkohollagen, 

att fastställa årsplanen för miljöavdelningen som verksamhetsplan med 

behovsutredning för 2023, samt 

att delge årsplanen och dess bilaga 1: Tillsynsbehov 2023 samt bilaga 2: 
Tillsynsplan för alkohol och tobak, till Länsstyrelsens miljötillsynsenhet. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöavdelningen ansvarar för tillsyn inom områdena miljöskydd, 

hälsoskydd, livsmedelssäkerhet, alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
Avdelningen medverkar även bland annat i kommunala planeringsfrågor, 
genomför luftmätningar samt erbjuder allmänhet och företag 

energirådgivning. Ett annat arbetsområde är inom naturvård där vi bland 
annat beslutar om strandskyddsdispenser och ansvarar för kalkning av sjöar 

och vattendrag.   

Årsplaneringen syftar till att ge en samlad bild över miljöavdelningens 
arbetsuppgifter och prioriteringar för 2023 och görs för att klara kraven 

enligt följande lagstiftningar:  

 Tillsynsförordningen till miljöbalken anger att det ska finnas en 
utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde 
enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. 

Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. 
Tillsynsmyndigheten ska årligen upprätta en samlad tillsynsplan som 
omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken.  

 Enligt EG´s förordning ska kontrollmyndigheterna ha en kontrollplan 
som beskriver hur livsmedelskontrollen går till. I Livsmedelsverkets 

föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel finns mer detaljerade 
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bestämmelser om innehåll. Kontrollplanen ska avse en period på tre 
år. Kontrollplanen tas upp för särskilt beslut i samhällsnämnden.  

 Enligt alkohollagen (2010:1622) ska kommunerna upprätta en 
tillsynsplan som ska lämnas till Länsstyrelsen.  

Prioriteringar mellan uppgifter har gjorts utifrån vilka uppgifter som krävs 
utifrån lagstiftning, inkommande ärenden och övriga uppgifter. 

Socialt perspektiv 

Alkohollagen utgår från mål kopplade till folkhälsa, vilket gör att 
kommunens arbete med tillstånd och tillsyn bidrar till dessa mål.  

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget till årsplan tar utgångspunkt i att kommunen ska prioritera det som 

gör mest miljönytta. Vårt arbete bidrar till att nå målen inom bland annat 
Agenda 2030.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Årsplanen för miljöavdelningen utgör en grund för att kommunen ska 
uppfylla ett flertal lagstiftningar. Planeringen av behoven utgör också ett bra 

underlag för budget och budgetuppföljning.    

Beslutsunderlag 

Miljötillsynsförordningen 2011:13 

EU-förordning 2017/625 

Alkohollagen 2010:1622 

 

Thomas Jenssen 
Förvaltningschef 

Helene Lager 
Miljöchef 

Bilagor 

Bilaga 1 Årsplan för miljöavdelningen 2023 inklusive två bilagor 



Bilaga 1 Behovsutredning 2023-2025. Miljöavdelningens årsplan 2023.  

1. Miljöfarlig verksamhet 

 

 

Antal (ca)
Behov 

per år (h)

Årlig 

avgift 

motsvara

nde (h)

2022 2023 Prio 2023 2024 2025 Prioritering Operativt mål Tillsynsaktiviteter

Styrd tillsyn
Tillstånds eller 

anmälningspliktiga 

verksamheter (A, B och C)

Tillsyn B och C-

verksamheter 9 kap MB
45 402 402 402 491 1 419 419 1  2023: 429 + 62 h från 2022 för ej genomförd tillsyn Fokus på energihushållning 2023 utifrån nationell plan

Luftmätning, 

länssamarbete
100 70 1 70 50 1

402 402 502 561 561 422

Behovsprioriterad 

tillsyn
Ej anmälningspliktiga 

verksamheter (U)

Jordbrukstillsyn 100 100 1 1
Nationell strategisk plan, fokusområde miljöfarlig verksamhet. 

Vattenmyndighetens ÅGP.
Tillsyn genomfördes senast 2015

Bekämpningsmedelsförsälj

ning
50 50 3 3 kvar sedan 2021. Oklart med ansvarig central myndighet

Tillsyn växtskyddsmedel 

hänförda till klass 1 So
20 2 2

Byggrivning 10 3 3
initativ från handläggare av rivningslov, ny avfallsförordning 

2020

Grönyteföretag 40 40 3 3

Åkerier 7 7 90 10 1 1  cirka 8 st kvar utifrån lista

VA-plan 20 30 1 1 Avsluta VA-plansarbetet

Dricksvattenskydd 40 1 1 Vattenmyndighetens ÅGP

Analys av tillsynsbehov samt anordna erforderligt skydd för 

allmänna och enskilda dricksvattentäkter, exempelvis i form av 

vattenskyddsområde, för vattentäkter som försörjer fler än 50 

personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 / dygn.

Tillsyn 

vattenskyddsområde
100 150 1 1 Vattenmyndighetens ÅGP

Tillsammans med regional vattenskyddsgrupp. Brunne 2022. 

Bondsjön ev 2023. E-tjänst tas fram. Maggan påbörjat GIS-analys 

Bilverkstäder, 

fordonstvättar
60 2 150 2

Nationell strategisk plan, fokusområde miljöfarlig verksamhet. 

Vattenmyndighetens ÅGP.

Planering o genomförande av återkommande tillsyn. Tillsyn 

genomfördes senast 2018/2019

Sprängämnesprekursorer 10 ? Analysera tillsynsinsater.

Tandläkare 50 2 2
Nationell strategisk plan, fokusområde miljöfarlig verksamhet. 

Vattenmyndighetens ÅGP.

Återkommande tillsyn av ca 5 st. Tillsyn genomfördes senast 

2015

Småbåtshamnar 8 8 2 2
Nationell strategisk plan, fokusområde miljöfarlig verksamhet. 

Vattenmyndighetens ÅGP.
Tillsynsbehov finns, lista på G. Även MIFO 1-inventering

Oljeavskiljare
30 30 2 50 2

Nationell strategisk plan, fokusområde miljöfarlig verksamhet. 

Vattenmyndighetens ÅGP.
Lista på G. garage, p-platser mm, Skrivbordstillsyn



 

  

Uppdatera 

miljöbalkstillstånd 10 50 1 eller 2 20 1 eller 2

Nationell strategisk plan, fokusområde miljöfarlig verksamhet. 

Vattenmyndighetens ÅGP.

Härdindustrin på gång. ARV Brunne, Norrstig och Ramvik bör 

övervägas. 

Dagvatten
x

1
x x

1
Nationell strategisk plan, fokusområde miljöfarlig verksamhet. 

Vattenmyndighetens ÅGP.
När VA-plan är klar görs analys av tillsynsbehov

ARV U-verksamhet

6 100 106 30 30 1 30 1

Nationell strategisk plan, fokusområde miljöfarlig verksamhet. 

Vattenmyndighetens ÅGP.

Har ej fått tillsyn på länge. Tre anläggningar besöks per år, 

därefter tillsynsbesök vart 5 år. Årsrapporter behövs inte längre.

ABP 2 2 4 2 2 1 2 2 1 Görs gemensamt med tillsyn enligt miljöbalken

Dioxiner från småskalig 

förbränning
2 2 Vattenmyndighetens ÅGP.

Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av dioxiner och 

dioxinlika föreningar från småskalig förbränning. Åtgärden ska 

genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, 

Energimyndigheten och länsstyrelserna. Åtgärden ska 

genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som 

behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 

följas. Åtgärden är av löpande karaktär och är en revidering från 

kompletterande Åtgärdsprogram 2018–2021. Åtgärden ska därför 

påbörjas omgående och genomföras löpande.

Övriga verksamheter 10 10 50 Sporadiskt 50 Sporadiskt
Nationell strategisk plan, fokusområde miljöfarlig verksamhet. 

Vattenmyndighetens ÅGP.

Förutom fordonsverkstäder, åkerier. Lista finns på G, 

Sammanställning verksamheter.

63 102 165 502 642 362 302

Händelsestyrd tillsyn
Ansökningar och klagomål

klagomålsärenden 200 150 200 200 200

Värmepumpar 42 70 70 70 70

Avfallsdispenser 57 100 100 100 100

Köldmedier 65 120 120 120 120 120

§28  ärenden 7 70 70 70 70 70

Cisterner 20 20 20 20 20

Anmälan enligt 9 kap 6§ 11 120 120 120 120 120

530 650 700 700 700

Skattefinansierad 

tillsyn
Sanktionsavgifter och 

åtalsanmälningar
1

ska vi använda denna rad eller lägger vi på respektive 

ämnesområde?

Obefogade klagomål och 

uppföljningar
1 Läggs på klagomålsärenden ovan

Yttranden miljöfarlig 

verksamhet
50 50 50 1 50 50 Gentemot lst vid tillståndsprocesser

Intent stöd miljöbalk mm 100 100 100 1 100 100 Detaljplaneprocesser, bygglov, teknik, Fritid mm

Tillståndsärenden 9 kap 

MB (yttranden)
80 80 80 1 80 80 1

230 230 230 80 230



2. Hälsoskydd 

 

Antal (ca)
Behov 

per år (h)

Årlig 

avgift 

motsvara

nde (h)

2021 2022 2023 2024 2025 Prioritering Operativt mål Tillsynsaktiviteter

Styrd tillsyn
Anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter

Tatuerare och piercing 3 12 20 0 16 0 Normalt (2/3) 2022: Tatueringsfärg

Fotvård 8 16
Egenkontroll 

Hygien
0 0 48 0 Lågt (1/3)

Akupunktur 2 3 0 9 0 0 Lågt (1/3)

Håltagning och barberare? Timavgift

Bassängbad 4 18 Provtagning 18 36 18 18 Högt (1)
Alla anmälningspliktiga bassängbad har fått ett tillsynsbesök 

under 2022–2024

Tillsynsbesök på anmälningspliktiga bassängbad under 

2022–2024. I tillsynen tillämpas Folkhälsomyndighetens 

allmänna råd (HSLF-FS 2021:11) och tillhörande vägledning om 

bassängbad.

Egenkontoroll 199

Entréer

Egenkontoroll 160

Strålskydd

Fritidsverksamhet 

(inkluderat i skolorna)
0 0 0 0 0 0 0 0 -

Kosmetiska solarier* 3 3 Timavgift 18-årsgräns 9 9 0 0 Lågt (1/3) 2022: 18-årsgräns

3 327 407 493 361 377

Behovsprioriterad 

tillsyn
Ej anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter 

Årliga avgifter

Kommunala strandbad, 12 

st
12 - 6 6 6 6 6 6 Högt (1) Genomgång av provsvar och rapportering på Badplatsen

Timavgift

Flerbostadshus 100 Timavgift 0 10 100 20 Lågt (1/3)
FHM ordnar utbildningsinstats våren 2024, Kartläggning år 2023 

inför tillsyn år 2024

Lokaler för vård och 

omhändertagande
30 Timavgift 0 50 0 0 0 Lågt (1/3)

Samlingslokaler m.m. 10 10 Timavgift 0 0 0 0 0 Sporadiskt

Hotell och vandrarhem 15 15 Timavgift 0 0 0 0 0 Sporadiskt

Idrotts- och 

fritidsanläggningar
10 10 Timavgift 0 0 X 0 0 Lågt (1/3)

Strandbad, övriga 10 5 Timavgift 0 0 0 0 0 Sporadiskt

Camping 6 5 Timavgift 0 0 0 0 0 Sporadiskt

Lokaler för hygienisk 

behandling -

Massörer, frisörer m.fl.

Alla kommuner bedriver regelbunden tillsyn av förskolor och 

skolor, med ett intervall oftare än vart femte år

Tillsyn av förskolor och grundskolor 2022–2024. Extra fokus under 

perioden är städning.                                                                                   

2022: Entréer från 2021

Tillsyn av förskolor och grundskolor 2022–2024. Extra fokus under 

perioden är städning.

Alla kommuner bedriver regelbunden tillsyn av förskolor och 

skolor, med ett intervall oftare än vart femte år

Högt (1)

Sporadiskt60 20 Timavgift

220 Högt (1)

Skolor 14 119 200 219

Förskolor 28 159 160 160

119



 

  

Lokaler för förvaring av 

djur
1 0 Timavgift 0 0 0 0 0 Sporadiskt

Uppföljning tillstånd för 

djur inom detaljplan
20 10 Timavgift 0 0 0 0 0 Sporadiskt

Radon (strålskydd) 60 Timavgift 60 30 15 15 Sporadiskt Fortsättning på gamla projektet

285 6 6 116 46 121 41

Händelsestyrd tillsyn
Ansökningar och klagomål

Klagomål kopplat till 

inomhusmiljö
150 200 150 150 150

Anmälan enligt §38 samt 

solarier
25 45 25 25

Ansökan om tillstånd för 

djur inom detaljplan
40 35 45 35

Saneringsintyg 10 10 10 10

Objektsknutet smittskydd 25 25 25 25 25

250 225 265 255 245

Skattefinansierad 

tillsyn
Sanktionsavgifter och 

åtalsanmälningar

Obefogade klagomål och 

uppföljningar

Yttranden ordningslag 30 25 30 30 30

Tillsyn av rökfria miljöer 

(tobakslagen)
20 5 20 20 20 Lågt (1/3) Tillsyn på skolgårdar. Informationsinsats

Gammamätning 

(hälsoskydd)
12 6 12 24 24

En mätning under 2023 ( 2 pers: 12h)  samt utbildningsinsats 2h 

för 6 pers, dvs 5h/pers 2023. 2 mätningar 2024

62 36 62 74 74



3. Förorenade områden 

 

  

Antal (ca)
Behov 

per år (h)

Årlig 

avgift 

motsvara

nde (h)

2022 2023 Prio 2023 2024 2025 Operativt mål Tillsynsaktiviteter

Styrd tillsyn
Tillstånds eller 

anmälningspliktiga 

verksamheter

 Formgummi 20 20 1 20 20
Avslutad verksamhet. Uppföljning av kontrollprogram och 

eventuella åtgärder.

20 20 20 20 20

Behovsprioriterad 

tillsyn
Ej anmälningspliktiga 

verksamheter 

Ta fram EBH strategisk plan 10 2 uppdatera plan 2023

Utifrån strategisk plan, 

regional samverkan
50 50 50 2 50 50

Tillsynsmyndigheterna har tillräcklig förmåga och kunskap att 

kunna bedriva tillsyn av prioriterade förorenade områden. 

Samtliga tillsynsmyndigheter bedriver aktivt tillsyn utifrån en 

fastställd handlingsplan eller motsvarande styrdokument.

Nedlagda, inventerade, 

riskklassade, gör klar 

uppdelning upp objekt på 

Kronholmen, 4 objekt mfl

10

Pågående, identifierade, 

branschklassade objekt. 

Miljötillsyn o MIFO-

inventering av 10 objekt 

per år.

300 300 1 300 300
Alla områden med riskklass 1 och 2 är åtgärdade till 2050 utifrån 

strategisk plan.
MIFO-inventering fas 1

summa timmar 50 360 360 310 350 350

Händelsestyrd tillsyn
Ansökningar och klagomål

Skattefinansierad 

tillsyn
Sanktionsavgifter och 

åtalsanmälningar

Obefogade klagomål och 

uppföljningar

Yttranden 1

Internt stöd, detaljplaner 

mm
100 100 100 1 100 100

100 100 100 100 100



4. Enskilda avlopp 

 

  

Antal (ca)
Behov 

per år (h)

Årlig 

avgift 

motsvara

nde (h)

2022 2023 2024 2025 Prioritering Operativt mål Tillsynsaktiviteter

Styrd tillsyn
Tillstånds eller anmälningspliktiga 

verksamheter

Behovsprioriterad tillsyn
Ej anmälningspliktiga verksamheter 

Avloppsinventering 25 st 320 320 320 320 1 Nationell strategisk plan, fokusområde miljöfarlig verksamhet.

320 320 320 320

Händelsestyrd tillsyn
Ansökningar och klagomål

Ansökningar/anmälningar 53 st 848 848 848 848 1 Nationell strategisk plan, fokusområde miljöfarlig verksamhet. 

Klagomål 4 st 32 32 32 1

848 880 880 880

Skattefinansierad tillsyn
Sanktionsavgifter och åtalsanmälningar

Obefogade klagomål och uppföljningar

Yttranden

Inventeringstrategi 1 100 Prio 1
Vet inte om vi kommer göra det själva/konsult/exjobb. Kommer 

prova söka LOVA-bidrag

Hög/normal skyddsnivå miljö/hälsoskydd
1 100 Prio 2

Vet inte om vi kommer göra det själva/konsult/exjobb. Kommer 

prova söka LOVA-bidrag

Vite

100 100



5. Naturvård 

 

Antal (ca)
Behov 

per år (h)

Årlig 

avgift 

motsvara

nde (h)

2022 2023 2024 2025 Prioritering

Skattefinansierad tillsyn
Sanktionsavgifter och åtalsanmälningar

Obefogade klagomål och uppföljningar

Yttranden

Åtgärdsprogram (10 års-plan) 300 20 1

Naturreservat nytt 80 100 100 1

Naturreservat Gådeåbergsbrännan 40 40 40 40 1

Godstjärn 10

Lövudden (skyltar/rastplats/historia) 30 30 30 30 1

Gådeåleden (vandring/historia/skyltar) 10 10 10 10 1

Vålön (skyltar/rastplats/naturstig) 20 10 10 10 1

Gerestabäcken (restaurering/park) 100 100 100 100 1

Fladdermusinventering 60 60 60 60 1

Bekämpning invasiva arter 50 50 50 50 1

Pollineringspark i centrala Härnösand 50

Strandskydd-dispenser 200 300 300 300 1

Remissyttrande 11:9, 12:6 MB, vattenfrågor, övriga remisser 80 150 150 150 1

Kalkning vinter, sommar, höst 80 50 50 50 1

Öjesjödammen 20 50 100 50 1

Dpl-ÖP-Friluftsplan 100 150 100 150 1

1150 1100 1100 1100

Ytterligare åtgärder 500 500 500 2
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Bilaga 2. Tillsynsplan för serveringstillstånd, tobak, folköl, e-
cigaretter samt vissa receptfria läkemedel 2023 

1. Tillsyn av serveringstillstånd 

Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker får 
endast ske av den som meddelas serveringstillstånd enligt alkohollagen 

(2010:1622). Servering får bara ske i sådan omfattning och under sådana 
former att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning och 

onykterhet på serveringsställena undviks. De förutsättningar som gäller för 
att erhålla serveringstillstånd ska vara uppfyllda även efter det att tillstånd 
meddelas. 

Kommunen ska enligt alkohollagen bedriva tillsyn över att alkohollagens 
bestämmelser följs. Om missförhållanden upptäcks kan kommunen meddela 

en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller 
vid upprepade överträdelser, en varning. Kommunen kan även under vissa 
förutsättningar återkalla ett serveringstillstånd. 

Tillsynen avser såväl tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd 
samt tillståndshavare som meddelas tillfälligt serveringstillstånd. 

Serveringstillstånd kan avse servering till allmänheten eller slutna sällskap.  

Tillsynen består av förebyggande, inre samt yttre tillsyn. 

1.1 Förebyggande tillsyn 

Den förebyggande tillsynen ska ske genom: 

- Ta fram och följa tillsynsplanen för året. 

- Information, utbildning och rådgivning till näringsidkare och 
serveringspersonal i samverkan med krögare, myndigheter och andra 

berörda. 

- Vara sakkunnig i alkohollagstiftningen och behärska 

myndighetsutövning, bland annat genom att medverka vid 
informationstillfällen och informera media. 

- Information till blivande krögare samt en uppdaterad hemsida. 

Som ett led i den förebyggande tillsynen ska samhällsförvaltningen 
upprätthålla kontakt med branschen och andra myndigheter för att ge 
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förutsättningar för ett utvecklat samarbete. Vidare ska formerna för dialog 
och samverkan med livsmedelskontroll, Polismyndigheten, Skatteverket 

m.fl. ske med syfte att öka effektiviteten i tillsynsarbetet. 

1.2 Inre tillsyn 

Inre tillsyn är av administrativ karaktär som främst består av kontroll och 
uppföljning av tillståndshavarnas ekonomiska och personliga förhållanden. 

Det sker efter remissförfarande. Samverkan sker med andra myndigheter 
som exempelvis Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten eller 

Skatteverket. Den innebär också kontroll av rapporter från andra 
myndigheters restauranginspektioner. Den inre tillsynen omfattar även 
granskning av den årliga, av tillståndshavarna inlämnade, 

restaurangrapporten. 

Den inre tillsynen sker genom att: 

- Tillståndshavare kontrolleras. Detta kan ske planerat, eller 
exempelvis om anmälningar kommer in från annan myndighet eller 
allmänheten Särskild vikt ska läggas vid kontroll av vandel och 

ekonomiska förhållanden i övrigt. 

- Företagets marknadsföring av alkohol i dagspress eller andra media 

kontrolleras. 

1.3 Yttre tillsyn 

Med yttre tillsyn avses den tillsyn som sker på serveringsstället, vilket 
innebär kontroll av att alkoholserveringen sker i enlighet med tillståndet och 

bestämmelser enligt alkohollagen och anslutande bestämmelser samt då det 
avser rökning på serveringsstället även lagen om tobak och liknande 

produkter. 

Tillsynen kan ske av kommunen enskilt eller genom så kallad samordnad 
tillsyn. Då sker tillsynen riktat och metodiskt genom samverkan med till 

exempel Polismyndigheten och Räddningstjänsten. Yttre tillsyn kan delas in 
i rutinbesök, påkallade besök eller uppföljningsbesök och sker dagtid, kvälls- 

eller nattetid. Merparten av tillsynen ska vara utspritt under året. Under 
sommarhalvåret kan det dock förekomma utomhusevenemang samt 
säsongsbetonad utomhusservering som kan påkalla extra tillsyn. Som regel 

ska myndigheten ha som målsättning att genomföra minst ett tillsynsbesök 
per tillståndshavare och år. 

Yttre tillsyn avser främst kontroll av: 

- Ordning. 

- Nykterhet. 

- Att servering inte sker till minderåriga. 

- Matutbud, hur länge mat erbjuds samt prissättning på mat. 

- Alkoholfria alternativ. 

- Priser på alkohol och alkoholfria alternativ. 

- Om kvitto erbjuds. 
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- Musiknivå. 

- Annonsering/marknadsföring. 

- Om personalen är utbildad i ansvarsfull alkoholservering. 

- Antal gäster. 

- Hur många gäster lokalen är anpassad för. 

- Att serveringsansvarig finns på plats. 

- Tillståndsbevis samt villkor förenade med tillståndet. 

- Om rökförbudet efterlevs på uteservering och i anslutning till entré 
eller andra ytor. 

Formerna för samverkan med bland annat Polismyndigheten, 
Räddningstjänsten, Skatteverket m.fl. ska fortsätta att utvecklas. 

Tillsynen ska så långt som möjligt utföras av minst två personer, dels av 

säkerhetsskäl och dels för att kunna bestyrka uppgifterna i tillsynsrapporten. 
Vid nya tillstånd bör tillsynsmyndigheten eftersträva att göra en tillsyn på 

plats efter cirka två månader. 

Det finns olika riskfaktorer som kan öka risken för att alkohollagens krav 
inte uppfylls. I planeringen av tillsynen hos en verksamhet, värderas 

riskfaktorer som förknippas med den aktuella verksamheten. Dessa 
riskfaktorer är:  

• Åldersgrupp verksamheten riktar sig till  

• Hur länge verksamheten har öppet  

• Omsättningen av alkohol på serveringsstället  

 

Verksamheterna placeras i den riskgrupp där flest riskfaktorer uppfylls i den 

aktuella verksamheten. Ovanstående värdering leder till att en verksamhet 
placeras i en av fyra nedanstående grupper: 

Riskgrupp   Riskfaktorer 

 

1 – Mycket låg 

risk 

Dagverksamhet Vuxna gäster Låg 

omsättning 
av alkohol 

Ej centralt 

läge 

2 - Låg risk Dag- och kväll Yngre/blandade 

gäster 

Större 

omsättning 
alkohol 

Centralt 

3 - Mellanrisk Kväll/natt Blandade 

gäster 

Större 

omsättning 
alkohol 

Centralt 

4 – Hög risk Kväll/natt Unga gäster Hög 
omsättning 

alkohol 

Centralt 
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De olika grupperna motsvarar intervall för tillsynsbesök. 

Riskgrupp Tillsynsintervall 

1. Besök vart 3:e år. 

2. Besök vartannat år. 

3. Varje år. 

4. Tre gånger per år. 

 
 

Enligt taxa för serveringstillstånd, tobakstillstånd och avgifter för folköl och 
receptfria läkemedel, antagen av kommunfullmäktige 2022-12-09, tar 

Härnösands kommun ut en avgift för tillsynen. 

2. Tillsyn av folköl 

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl är skyldig att 
anmäla detta till kommunen. Ett register över anmälda försäljare hålls av 
Samhällsförvaltningen. De som anmält till kommunen att de bedriver 

detaljhandel med eller servering av folköl ska själva utöva särskild kontroll, 
så kallad egenkontroll. Ett sådant program är verksamhetsutövarens egen 

policy över att försäljningen bedrivs i enlighet med alkohollagens 
bestämmelser. Bland annat ska den innehålla uppgifter om utbildning av 
personal, vem som är försäljningsansvarig, rutiner för ålderskontro ll, 

riskanalyser m.m. Vid försäljning av folköl måste det också finnas matvaror 
till försäljning. Matvaror, eller då det är fråga om matservering, får endast 

säljas i en enligt livsmedelslagstiftningen godkänd livsmedelslokal. Med 
matvaror avses varor ur det vanliga livsmedelssortimentet. 

Förebyggande och inre tillsyn sker genom att: 

- Hålla och uppdatera register över anmälda försäljningsställen. 

- Säkerställa att grundvillkoren för försäljning uppfylls. 

- Lämna kontinuerlig information till berörda näringsidkare om 
gällande lagstiftning och vikten av egenkontrollprogram, till exempel 
genom informationsbrev och uppdaterad hemsida. 

Vid yttre tillsyn ska en kontroll ske av: 

- Försäljningsstället har ett egenkontrollprogram anpassat efter den 

egna verksamheten. 

- Det finns en tydlig och klart synbar skylt med information om 
gällande åldersgräns. 

- Försäljning av matvaror sker. 
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- Folkölen exponeras på rätt sätt i butiken. 

- Marknadsföringen av folköl sker på ett med lagstiftningen förenligt 

sätt. 

Enligt taxa för serveringstillstånd, tobakstillstånd och avgifter för folköl och 

receptfria läkemedel, antagen av kommunfullmäktige 2022-12-19, tar 
Härnösands kommun ut en avgift för tillsynen. 

3. Ansökan om försäljning och tillsyn av tobaksvaror 

Den 1 juli 2019 började lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter att 
gälla. Lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare fördes in i den nya 

tobakslagen. 

I den nya tobakslagen har det införts regler om tillståndsplikt för försäljning 
av tobaksvaror både i detaljhandeln och i partihandeln. Tillstånd krävs inte 

för försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för 
rökningen och andra liknande produkter. Ett tillstånd för försäljning av 

tobaksvaror kan gälla för viss tid eller tillsvidare. 

Andra viktiga förändringar som började gälla när lagen tobak och liknande 
produkter trädde i kraft är utökade rökfria miljöer såsom inhägnade platser 

utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, på lekplatser som 
allmänheten har tillträde till och utanför entréer till exempelvis restauranger 

och butiker. Rökning har även förbjudits på uteserveringar på restauranger 
och andra serveringsställen liksom på utomhusområden i inrikes 
kollektivtrafik etc. Tidigare sanktioner i form av omhändertagande av tobak 

och försäljningsförbud har försvunnit. I stället har varning och återkallelse 
införts som nya sanktionsmöjligheter. 

Ett register över tillståndshavare hålls av samhällsförvaltningen. Kommunen 
utövar tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den 
som bedriver detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror ska utöva 

särskild kontroll enligt tobakslagen. En sådan kontroll ska dokumenteras i ett 
egenkontrollprogram som skickas in till kommunen. 

Egenkontrollprogrammet är likartat det som avser försäljning av folköl och 
bör därför se ut på ungefär samma sätt. Något krav på godkänd 
livsmedelslokal eller utbud av matvaror finns dock inte vid 

tobaksförsäljning. 

Förebyggande och inre tillsyn sker genom att: 

- Hålla och uppdatera register över försäljningsställen för tobak samt 
anmälningspliktiga varor. 

- Säkerställa att grundvillkoren för försäljning uppfylls. 

- Lämna kontinuerlig information till berörda näringsidkare om 
gällande lagstiftning och vikten av egenkontrollprogram, till exempel 

genom informationsbrev och uppdaterad hemsida. 

- Samverka med andra myndigheter i frågor om tillsyn av 
tobaksförsäljning samt dokumentera rutiner och tillsynsarbete. 
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- Tillsyn på tillståndshavare såsom juridiska personer samt personer 
med betydande inflytande. Särskild vikt ska läggas vid kontroll av 

vandel och ekonomiska förhållanden. 

Vid yttre tillsyn ska en kontroll ske av att: 

- Tillståndsbevis finns på försäljningsstället. 

- Försäljningsstället har ett egenkontrollprogram anpassat efter den 
egna verksamheten. 

- Det finns minst en tydlig och klart synbar skylt med information om 
gällande åldersgräns. 

- Tobaksvarorna exponeras på rätt sätt i butiken. 

- Marknadsföringen av tobaksvaror sker på ett med lagstiftningen 
förenligt sätt. 

- Märkning och förpackning av tobaksvaror. 

- Produktpresentation och medföljande information av tobaksvaror. 

Enligt taxa för serveringstillstånd, tobakstillstånd och avgifter för folköl och 
receptfria läkemedel, antagen av kommunfullmäktige 2022-12-19, tar 
Härnösands kommun ut en avgift för tillsynen. 

4. Tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

Sedan 1 juli 2019 gäller lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.  

För den som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare gäller fortsatt 
anmälningsförfarande till kommunen. Ett egenkontrollprogram ska upprättas 
och lämnas in med anmälan. 

Förebyggande och inre tillsyn sker genom att: 

- Hålla och uppdatera register över anmälda försäljningsställen. 

- Lämna kontinuerlig information till berörda näringsidkare om 
gällande lagstiftning och vikten av ett egenkontrollprogram, till 
exempel genom informationsbrev och uppdaterad hemsida. 

- Samverka med andra myndigheter i frågor om tillsyn av 
försäljningen samt dokumentera rutiner och tillsynsarbete. 

Vid yttre tillsyn ska en kontroll ske av: 

- Försäljningsstället har ett egenkontrollprogram anpassat efter den 
egna verksamheten. 

- Det finns minst en tydlig och klart synbar skylt med information om 
gällande åldersgräns. 

- Granska hur marknadsföringen ser ut för produkter som säljs. 

- Det finns identitetsmärkning och säkerhetsmärkning på produkter 
som säljs. 

- Granska informationen på produkter som säljs. 

- Varorna exponeras på rätt sätt. 
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- Marknadsföringen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
sker på ett med lagstiftningen förenligt sätt. 

- Förpackningarna har hälsovarningar samt innehåller 
informationsblad och innehållsdeklaration. 

5. Rökfria miljöer 

Samhällsförvaltningen ska inom ramen för tillsyn av rökfria miljöer utföra 
tobakstillsyn. Exempel på dessa rökfria miljöer är inhägnade platser utomhus 

huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser som allmänheten har 
tillträde till, entréer utanför till exempel restauranger och butiker, 

utomhusområden i inrikes kollektivtrafik samt skolor etc.  

Även tillsyn av rökfria miljöer kopplade till restauranger med 
serveringstillstånd, såsom uteserveringar och entréer till restauranger ska 

utföras. Tillsynen sker i samband med ordinarie tillsyn av serveringstillstånd. 
Målsättningen är att genomföra minst ett tillsynsbesök per försäljningsställe 

och år.  

6. Tillsyn av vissa receptfria läkemedel 

Enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får vissa 
läkemedel säljas i detaljhandeln. Läkemedelsverket är den myndighet som 
har central tillsyn över efterlevnaden av lagen men det är kommunen som 

har den direkta uppgiften att kontrollera försäljningsställena och därmed en 
skyldighet att rapportera brister i hanteringen till läkemedelsverket.  

Näringsidkaren är precis som vid försäljning av folköl och tobak skyldig att 
utöva särskild kontroll, så kallad egenkontroll, över detaljhandeln och 
hanteringen i övrigt av läkemedel och se till att det finns ett för 

verksamheten upprättat egenkontrollprogram. Vidare ska verksamheten 
bedrivas i en lämplig lokal, läkemedlen ska tillhandahållas på lämpligt sätt 

samt statistiska uppgifter ska lämnas till E-hälsomyndigheten. 

 Förebyggande och inre tillsyn sker genom att:  

-  hålla och uppdatera register över anmälda försäljningsställen  

- lämna kontinuerlig information till berörda näringsidkare om 
gällande lagstiftning och vikten av egenkontrollprogram, t e x genom 

informationsbrev och uppdaterad hemsida  

Vid yttre tillsyn kontrolleras att:  

- ett egenkontrollprogram finns upprättat  

- läkemedlen exponeras på lämpligt sätt  

- hanteringen fungerar i övrigt, t ex att inköp och förvaring sker enligt 

bestämmelserna  

- skylt om gällande åldersgräns, 18 år, finns och är tydlig och klart 
synbar  

Härnösands kommun tar enligt taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt 
lagen om tobak och liknande produkter och lagen om handel med vissa 
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receptfria läkemedel, antaget av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, ut en 
tillsynsavgift för sin tillsyn.  

Målsättningen är att genomföra minst ett tillsynsbesök per försäljningsställe 
och år. 

7. Uppföljning 

Tillståndsmyndighetens tillsynsarbete ska årligen följas upp. 
Utgångspunkten för uppföljningen är verksamhetens tillsynsplan. 

Uppföljning ska ske genom löpande dokumentation utifrån tillsynsplanen av 
ärenden, tillsyn och insatser.  

Tillsynsplanen ligger till grund för verksamhetens årsrapport. Årsrapporten 
visar verksamhetens omfattning, hur tillsynsplanen följts, eventuella 
avvikelser och resultat, såväl ekonomiskt som verksamhetens syfte och 

innehåll.  

Tillsynsplanen ligger även till grund för utveckling av verksamheten 

kommande år.  

8. Plan för 2023 

8.1 Yttre tillsyn 

Typ av tillstånd Antal 
serveringsställen 

Besök 
under 
2023 

Kommentar 

Stadigvarande till 
allmänheten 

35 35  

Tillfälliga till allmänheten I första hand sker tillsynsbesök av större evenemang som har fler 
än 1 dag, exempelvis festivaler. 

Tobak 17 17 Tillsynsbesöken samordnas i 
möjligaste mån med tillsyn av 
folköl samt e-cig. 

Folköl (Öl klass II) 0* 0 Tillsynsbesöken samordnas i 
möjligaste mån med tillsyn av 
tobak samt e-cig. 

Elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare 

1** 0 Tillsynsbesöken samordnas i 
möjligaste mån med tillsyn av 
folköl samt tobak. 

Receptfria läkemedel 

 

12*** 0 Tillsyn på receptfria läkemedel 
görs vart tredje år. Tillsyn 
gjordes 2022. 

**I nuläget finns inga anmälningar för försäljning av folköl. Kommunicering 
med samtliga objekt som antas sälja folköl kommer att göras 2023. 
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**I nuläget finns en anmälan för elektroniska cigaretter. Kommunicering 
med samtliga objekt som antas sälja elektroniska cigaretter kommer att göras 

2023. 

***I nuläget finns 12 anmälan om försäljning av receptfria läkemedel. 

Kommunicering med samtliga objekt som antas sälja receptfria läkemedel 
kommer att göras 2023. 

8.2 Inre tillsyn 

Typ av tillstånd Antal 
serveringsställen 

Besök 
under 
2023 

Kommentar 

Stadigvarande till 
allmänheten, alkohol 

35 35 Remiss till Polismyndighet 
samt ekonomisk granskning 

Tobak 12 12 Remiss till Polismyndighet 
samt ekonomisk granskning. 
Upprätta fungerande register.  

Folköl (Öl klass II) 0* - Upprätta fungerande register 

 

Elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare 

1** 1 Upprätta fungerande register. 

Receptfria läkemedel 12*** 12 Upprätta fungerande register. 

    

*I nuläget finns inga anmälningar för försäljning av Folköl. Kommunicering 

med samtliga objekt som antas sälja folköl kommer att göras 2023. 

**I nuläget finns enbart en anmälan för elektroniska cigaretter. 
Kommunicering med samtliga objekt som antas sälja elektroniska cigaretter 

kommer att göras 2023. 

***I nuläget finns 12 anmälan om försäljning av receptfria läkemedel. 

Kommunicering med samtliga objekt som antas sälja receptfria läkemedel 
kommer att göras 2023. 
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 Samhällsnämnden 

 

Remissvar kompiskort 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta 

att godkänna förslaget till remissvar i enlighet med beskrivningen av ärendet 
nedan. 

 

Beskrivning av ärendet 

Härnösands kommun har mottagit ett e-förslag om att införa ett s.k. kompis-

kort. Förslaget har lämnats över till socialnämnden för handläggning och där  
beslutade nämnden 2022-11-28 att inhämta remiss från samhällsnämnden 

om att ta ställning för att deltaga med sina egna eller olika föreningars verk-
samheter i kompiskortet.                                                                                                                      
Ett kompiskort syftar till att öka tillgängligheten för personer med nån form 

av funktionsnedsättning där tanken är att personen skall kunna ta med en 
valfri kompis på olika aktiviteter i kommunen. Det kan vara olika kultur-, 

idrotts- eller fritidsaktiviteter och det kommer att öka möjligheten för dessa 
personer att komma ut mer i samhället.                                                                         
För att kunna ansöka om kortet skall personen vara minst 13 år, folkbokförd 

i Härnösands kommun och även vara beviljad en insats enligt lagen om stöd 
och service för funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SOL) inom 

funktionsstöd.                                                                                       
Socialförvaltningen kommer att administrera handläggning av ansökningar, 
samt även tillverkning och utskick av kortet.                                                             

Samhällsförvaltningen anser att det är ett väldigt bra initiativ för att öka 
möjligheterna för denna kategori av medborgare att lättare kunna komma ut 

och delta på olika arrangemang där man utan extra kostnad kan närvara.         
När det gäller vilka aktörer eller föreningar som vill ansluta sig till 
kompiskortet så kan samhällsförvaltningen vara en part tillsammans med 

socialförvaltningen för att administrera inkomna ansökningar och samtidigt 
uppdatera vilka erbjudanden som för tillfället är aktuella för kompiskortet. 

Samhällsförvaltningens bedömning är också att det inte kommer att handla 
om några större kostnader för att få föreningar som vill ansluta sig.                   
Så avslutningsvis som remissvar anser samhällsförvaltningen att det finns 
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goda skäl för socialnämnden att godkänna e-förslaget och införa ett s.k. 
kompiskort. 

 

Socialt perspektiv 

Förslaget innebär ökad möjlighet för personer med funktionsnedsättning att 
delta i fler aktiviteter vilket har en positiv inverkan på perspektivet.  

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på det ekonomiska eller juridiska perspektivet.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens framtagna material samt socialnämndens beslut 2022-
11-28. 

 

 
Thomas Jenssen 

Förvaltningschef 

Ulf Andersson 

Trafik- och Fritidschef 
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§ 111 Dnr 2022-000133 1.1.3.1 

E-förslag - Kompiskort för ökad tillgänglighet 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att återremittera ärendet till socialförvaltningen för vidare handläggning, 

att inhämta remiss från Samhällsnämnden och Technichus styrelse om att ta 
ställning att deltaga med sina verksamheter i kompiskortet, samt 

att inhämta remiss från aktuella företagsorganisationer och aktuella 
föreningsorganisationer att delta med sina verksamheter i kompiskortet.                                        

Yrkanden 

Krister Mc Carthy (S) yrkar på att ta bort socialförvaltningens föreslagna att-
satser och ersätta dem med tre att-satser:  

att återremittera ärendet till socialförvaltningen för vidare handläggning, 

att inhämta remiss från Samhällsnämnden och Technichus styrelse om att ta 

ställning att deltaga med sina verksamheter i kompiskortet, samt 

att inhämta remiss från aktuella företagsorganisationer och aktuella 
föreningsorganisationer att delta med sina verksamheter i kompiskortet.  

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förslag enligt 
yrkande från Krister Mc Carthy (S).        

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger ett förslag till beslut, enligt yrkande.  

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Bakgrund 

Härnösands kommun har mottagit ett e-förslag gällande kompiskort. Många 
personer med funktionsvariationer har svårare än andra att kunna ta del av 

kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Förhoppningen är att kortet ska göra  
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§ 111, Fort. 

 det lättare att ta sig ut på olika aktiviteter då valfri person kan följa med helt 

gratis. Det kan vara en vän, släkting eller en personal. Kompiskortet bygger 
på ett samarbete mellan kommun, företag och föreningsliv där evenemangen 
görs tillgängliga som ”gå två, betala för en”.  

Kompiskortet gäller för personer som är minst 13 år, folkbokförd i 
Härnösands kommun och har en insats enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL) inom 
funktionsstöd.  

Socialt perspektiv 

Kompiskortet bidrar till en ökad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. Möjligheten att få ta del av kultur-, idrotts- och 

fritidsaktiviteter med en valfri kompis ökar i samband med att evenemang 
görs tillgängliga som ”gå två, betala för en”. Kompiskortet kan ge bättre 
förutsättningar för delaktighet i samhället och minska ensamhet för barn och 

vuxna.  

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på det ekologiska perspektivet.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

En potentiell kostnadsreducering för kommunens budget är ett minskat 

behov av ledsagare vid aktiviteter eller evenemang. 

För kompiskortets innehavare kan det underlätta ekonomiskt genom att inte 

behöva betala för två personer vid aktivitet.                                      

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2022-10-17. 

Socialförvaltningen, Rapport – E-förslag kompiskort 2022-09-20. 

Socialförvaltningen, Detaljbeskrivning - Kompiskort ökad tillgänglighet 

2022-11-11. 

Socialförvaltningen, Regelverk - Kompiskort ökad tillgänglighet 2022-11-
02. 

E-förslag - kompiskort för ökad tillgänglighet.                                

______                                                 
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Kompiskort för ökad tillgänglighet 

1. Detaljbeskrivning 

Vid ett införande av kompiskort är grundtanken att ansökan och 

administration kring processen ska anpassas så att det är så lätt som möjligt 

både för den enskilde, föreningslivet och för Härnösands kommun.  

1.1 Ansökan och administration av kompiskortet 

Vid ett införande av kompiskort till Härnösands kommun behöver det 

tillföras två separata e-tjänster där både den enskilde och föreningar eller 

aktörer lätt kan ansöka om eller ansluta sig till kompiskortet.  

IT-avdelningen hjälper till att utveckla två e-tjänster som möjliggör lätta 

ansökningar för den enskilde och för föreningar eller aktörer. För att förenkla 

ansökningarna ytterligare finns det även en utskriva bar ansökan att fylla i 

och skicka in för enskilda.  

Kommunikationsavdelningen kommer att hjälpa till att sprida informationen 

och berätta vad kompiskortet innebär samt hjälpa till med informationen vid 

ansökningarna på kommunens hemsida.  

När den enskilde ansöker om kompiskortet uppger man kontaktuppgifter i 

form av personnummer, för-och efternamn, adress, postnummer, ort och 

telefonnummer. I ansökan ska ett foto av kortinnehavarens ansikte laddas 

upp. Ansöker man via blankett får man skicka med ett foto i ansökan.  

När man ansöker ska man fylla i att man har en insats enligt LSS eller SoL 

inom funktionsstöd, är folkbokförd i Härnösands kommun, är över 18 år 

eller mellan 13–18 år och sin/sina vårdnadshavare godkänner ansökan. 

Ansökan innehåller dessutom ett samtycke till att den enskildes personliga 

uppgifter och foto får behandlas av socialförvaltningen i samband med 

tillverkning av kortet samt att kontroll sker för att se att uppgifterna är 

riktiga. Om man är under 18 år lämnar man information om föräldern eller 

föräldrarna. Man kan även lämna information till en kontaktperson eller god 

man om det uppstår frågor kring ansökan av kompiskort från kommunen.  

Biståndsenheten tar emot ansökningarna som inkommit via e-tjänsten eller 

via posten från enskilda som ansöker om ett kompiskort för att intyga att 

varje enskild uppfyller kraven för ett kompiskort.  
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Efter att en biståndshandläggare har kontrollerat att uppgifterna är korrekt 

går ansökningarna till dagliga verksamheten papper och stygn som står för 

tillverkning och utskick av korten.  

1.2 Föreningslivet 

Samhällsförvaltningen tar emot föreningslivets ansökningar via e-tjänsten 

och uppdaterar information om erbjudanden eller annan aktuell information.  

Intresseanmälan från föreningslivet ska innehålla kontaktuppgifter och vad 

man erbjuder innehavaren av kompiskortet samt information om 

tillgänglighetsanpassning i lokalerna. 

1.3 Övrigt  

Vid borttappat kompiskort kan vem som helst lämna in kortet till 

serviceenheten belägen i sambiblioteket. Hänvisningen skall finnas med på 

kompiskortet. 

Om den enskilde har tappat bort sitt kompiskort eller vill förnya fotot kan 

man ansöka via e-tjänsten igen och fylla i uppgifter om anledning till varför 

man ansöker på nytt.  

Kompiskortet har ingen giltighetstid på förekommen anledning av att 

ansökningsprocessen ska förenklas.   
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Ärendeutskrift

Ärende 143

Skapat 2022-05-27 av Tore Sowell (Mina Sidor).

Avslutat: Nej.

Förslaget gäller
Stöd och omsorg

Rubrik
Kompiskort för ökad tillgänglighet

Förslaget

Många personer med funktionsvariationer har svårare än andra att kunna ta del av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Härnösand kan öka
tillgängligheten genom att införa ett Kompiskort för personer med LSS-beslut. Ett kort som gör det enklar att ta med sig en valfri person som stöd
och sällskap och som då inte behöver betala för aktiviteten. Detta kan ge bättre förutsättningar för delaktighet i samhället och minskar ensamhet
genom att underlätta att ta del av olika aktiviteter och evenemang. Kortet ska fungera så att den som har LSS-beslut betalar som vanligt medan en
medföljande kan gå gratis. Kompiskortet kan innebära fri entré, medlemskap, träningsavgift etc. Innehavaren väljer själv vem som ska följa med.
Det kan vara en vän, släkting eller en personal. 
 
Kompiskortet bygger på ett samarbete mellan kommun, företag och föreningsliv där evenemangen görs tillgängliga som ”gå två, betala för en”.
 
Kompiskortet finns i en mängd kommuner, bland många andra i vår grannkommun Sundsvall, samt Umeå och Växjö. Tre exempel bland flera
som valt att göra sina kommuner mer tillgängliga för personer med LSS-beslut. Det är lätt att se hur det kan utformas och vilka erfarenheter man
har av detta. Fler tar del av de arrangemang som görs inom kommunen och dessutom ger det föreningar och företag möjlighet att locka mer
besökare och nå nya målgrupper. Det finns flera vinnare på att införa ett Kompiskort. Härnösand blir bättre på tillgänglighet och delaktighet för
alla.

Länkar
1. Länk till Sundsvall | https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/kompiskortet

2. Länk till Växjö |
https://vaxjo.se/download/18.2f27ec6b170c012a3534abf6/1584103251737/Kompiskortet_2020.pdf

3. Länk till Umeå |
https://www.umea.se/omsorgochhjalp/funktionsnedsattning/fritidsaktiviteterochmotesplatser/kompiskor
tet.4.1c16b00a1742340e02e2446.html

Slutdatum
2022-07-03

Personuppgifter
Härmed godkänner jag att mina uppgifter behandlas enligt rådande datalagstiftning.

Förslagslämnare
Tore Sowell

Status
Inväntar beslut från KF, KS eller nämnd

Förslaget lämnas för beslut till
Socialnämnden

Instruktioner för publicering

https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/kompiskortet
https://vaxjo.se/download/18.2f27ec6b170c012a3534abf6/1584103251737/Kompiskortet_2020.pdf
https://www.umea.se/omsorgochhjalp/funktionsnedsattning/fritidsaktiviteterochmotesplatser/kompiskortet.4.1c16b00a1742340e02e2446.html
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Datum 

Härnösands kommun 2022-09-20 

1 Kompiskort 

1.1 Kompiskort i andra kommuner 

Sundsvall, Umeå, Växjö och Skellefteå är några av de kommuner som infört 

kompiskort. Kortet kan fungera så att den som har en funktionsnedsättning 

med eller utan LSS-beslut betalar som vanligt medan en medföljande kan gå 

gratis. Anslutna föreningar och andra aktörer bestämmer själva vad de 

erbjuder. Det kan vara entreer, medlemskap, träningsavgifter och biljetter. 

Det kan också innebära begränsningar i antal, platser, dagar och tider då 

kortet ska gälla. Innehavaren av kortet väljer själv vem som ska följa med. 

1.2 Ansökan om kompiskort 

I vissa kommuner krävs det att man har ett LSS-beslut eller en insats från 

kommunens socialpsykiatri, fyllt en viss ålder och är folkbokförd i 

kommunen. Tillvägagångsättet för att ansöka om kompiskort kan se olika ut. 

Det vanligaste sättet att ansöka är via kommunens hemsida där det finns en 

e-tjänst med en digital ansökningsblankett. Det finns även en blankett som 

man kan skriva ut, fylla i och skicka in. I e-tjänsten kan man antingen direkt 

ladda upp en bild på sig själv eller boka tid för fotografering i samband med 

ansökan. 

1.3 Föreningar och aktörer som vill ansluta sig till Kompiskortet 

Det är till upp varje enskild förening eller aktör att anmäla sig till 

kompiskortet via kommunens hemsida. Föreningen eller aktören bestämmer 

själva vad för erbjudande den med kompiskortet kan få ta del av. Det kan 

variera i erbjudanden som gäller vissa dagar, tider eller aktiviteter. I 

införandet av kompiskortet har de flesta kommuner själv tagit kontakt med 

föreningar, aktörer och arrangörer. 

Det går att söka information via kommunens hemsida om vilka föreningar 

eller aktörer som har anslutit sig till kompiskortet. De aktuella erbjudandena 

uppdateras löpande men det är fortfarande kortinnehavarens ansvar att ta 

reda på informationen. 

Utöver privata aktörer och föreningar brukar kommunens egna verksamheter 

så som simhall, teater och museum ingå i kompiskortet. 
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2 Information och erfarenheter från andra kommuner 

2.1 Praktiskt tillvägagångssätt 

E-tjänstema har förenklat handläggningen av både ansökningar och 

registreringar från föreningar. Man har även i dessa markerat vissa uppgifter 

som ska kunna tas ut som statistik, exempelvis antal, ålder och kön. I 

riktlinjerna har man öppnat upp för att det ska vara enkelt på 

tjänstemannanivå att utöka kompiskortet om man i framtiden vill utöka 

målgruppen. Vem som tar emot ansökningarna och administrerar kortet ser 

olika ut. I någon kommun är det en daglig verksamhet tar emot ansökningar, 

trycker och skickar iväg korten till den som har ansökt och i andra fall kan 

det vara en administrativ tjänst inom en förvaltning. 

2.2 Tid och resurser 

I Växjö tog det ungefär 1,5 år från beslut till införande. En person 

administrerar och tillverkning av kortet utförs av en daglig verksamhet. Det 

var införandet av kompiskort som tog tid. Grundtanken är att det inte ska ta 

upp en stor del av tid och resurser när det väl är igång. En person behöver 

administrera kontakten med föreningar och aktörer vilket kan vara 

tidskrävande emellanåt men nödvändigt för att kompiskortet ska utvecklas 

och intressera. Det är viktigt att arrangörslistan regelbundet fylls på och 

uppdateras. 

I Sundsvall var man två personer som arbetade med införandet av 

kompiskortet. Det tog tid att ta fram riktlinjer och detaljer kring målgrupp. 

Det hade behövts en projektgrupp med vissa kompetenser bundna till arbetet 

för att underlätta processen. Kompiskortets införande var ett samarbete 

mellan olika förvaltningar. Idag är det en person som sköter det 

administrativa för kompiskortet. 

Vid ett potentiellt införande av kompiskort understryker Växjö att det är 

viktigt att ha ett bra underlag av arrangörer, föreningar och aktörer för att 

kompiskortet ska attrahera. 

2.3 Kostnader 

I Sundsvall har de personella resurser har bestått av en It-tekniker 

(framtagandet av e-tjänst) och två som arbetet med införandet. Inga större 

kostnader för material och informationsmaterial. Grundtanken har varit att 

det ska vara ekonomiskt för kommunen utan egentliga merkostnader, enkel 

administration, enkelt att söka och ansluta. 

En potentiell kostnadsreducering är att behovet av ledsagare i viss mån kan 

minska och ersättas av kompiskortet. 

2.4 Övrig information 

Aktörer kan själv ansluta sig till kompiskortet genom Sundsvalls kommuns 

hemsida. Vid införandet har man själv kontaktat föreningar som man på 
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förhand visste att det var något målgruppen önskade, som exempelvis GIF 

Sundsvall, Timrå IK och biografen. I mån av tid försöker man kontakta 

föreningar eller aktörer om något specifikt efterfrågas. Man har marknadsfört 

kompiskortet på sociala medier, Föreningsbladet ( ett nyhets brev från 

förvaltningen som går ut via mejl) och infoskärmar i anläggningar. 

I Växjö har man spridit information om kompiskort genom mail, post, 

kommunens egna hemsida, handläggare, habilitering, föräldramöten på 

särskola och mässor. 

Växjö kompiskort är ett länskort. Det tog flera år innan samtliga åtta 

kommuner anslöt. Man har även försökt att få till transport till och från 

aktiviteter kopplat till kompiskortet med Länstrafiken i Växjö men man har 

inte fått igenom förslaget. 
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3 Referenser 

3.1 Internet 

Umeå kommun. 2022. Kompiskortet. 

Kompiskortet - Umeå kommun (umea.se) 

Skellefteå kommun. 2022. Kompiskortet. 

Kompiskortet - Skellefteå kommun (skelleftea.se) 

Sundsvall kommun. 2022. Kompiskortet. 

Kompiskortet I Sundsvalls kommun 

Växjö kommun. 2022. Kompiskortet. 

Kompiskortet, gratis entre för din kompis - Växjö kommun (vaxjo.se) 
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Regelverk för kompiskort 

1.1 Målgrupp 

För att ansöka och ta del av kompiskortet krävs följande, 

• Fyllt 13 år 

• Folkbokförd i Härnösands kommun 

• Har en insats enligt LSS eller SoL inom funktionsstöd 

LSS-insats inom funktionsstöd enligt, 

personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, 

korttidsvistelse, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, boende i 

familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar, 

bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet. 

SoL-insats inom funktionsstöd enligt, 

individstöd, särskilt boende, kontaktperson, ledsagarservice, 

sysselsättning. 

1.2 Användning  

• Kortet har en obegränsad giltighetstid 

• Kortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan 

• Kortinnehavaren kan behöva visa ID-kort när kompiskortet ska 

användas 

• Vid ett missbruk av kompiskortet kan kommunen återkalla kortet 

1.3 Återkalla kompiskort  

Enligt 37 § förvaltningslagen kan en myndighet ändra ett beslut om den 

anser att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan 

anledning. Beslutet får ändras till nackdel för den sökande bara om det 

framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet 

under vissa förutsättningar får återkallas, om tvingande säkerhetsskäl kräver 

att beslutet ändras omgående eller om felaktigheten beror på att den sökande 

har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter. 
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 Socialnämnden 

Kompiskort för ökad tillgänglighet 

Förslag till beslut  

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta 

att bifalla e-förslaget om kompiskort för ökad tillgänglighet, samt 

att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 

kommunstyrelseförvaltningen för avslut.                

 

Beskrivning av ärendet 

Härnösands kommun har mottagit ett e-förslag gällande kompiskort. Många 
personer med funktionsvariationer har svårare än andra att kunna ta del av 

kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Förhoppningen är att kortet ska göra 
det lättare att ta sig ut på olika aktiviteter då valfri person kan följa med helt 

gratis. Det kan vara en vän, släkting eller en personal. Kompiskortet bygger 
på ett samarbete mellan kommun, företag och föreningsliv där evenemangen 
görs tillgängliga som ”gå två, betala för en”.  

Kompiskortet gäller för personer som är minst 13 år, folkbokförd i 
Härnösands kommun och har en insats enligt LSS eller SoL inom 

funktionsstöd.  

Socialt perspektiv 

Kompiskortet bidrar till en ökad tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning. Möjligheten att få ta del av kultur-, idrotts- och 
fritidsaktiviteter med en valfri kompis ökar i samband med att evenemang 
görs tillgängliga som ”gå två, betala för en”. Kompiskortet kan ge bättre 

förutsättningar för delaktighet i samhället och minska ensamhet för barn och 
vuxna.  

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på det ekologiska perspektivet.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

En potentiell kostnadsreducering för kommunens budget är ett minskat 
behov av ledsagare vid aktiviteter eller evenemang. 



 
Härnösands kommun 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sida 

2(2) 

Datum 

2022-11-11 
Dnr 

SOC/2022-000133 
 

 

För kompiskortets innehavare kan det underlätta ekonomiskt genom att inte 
behöva betala för två personer vid aktivitet.                                                            

Beslutsunderlag 

E-förslag - kompiskort för ökad tillgänglighet.  

Rapport – E-förslag kompiskort      

                                                                         

Mats Collin 

Förvaltningschef 

Elin Norell 

Förvaltningssekreterare 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Regelverk – kompiskort för ökad tillgänglighet 

Bilaga 2        Detaljbeskrivning – kompiskort för ökad tillgänglighet 
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 Samhällsnämnden 

Närvarorätt för personalföreträdare 

Förslag till beslut  

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta 

att i enlighet med kommunallagens bestämmelser, erbjuda 
personalföreträdare att delta i nämndens sammanträden med tre 

representanter,  

att ersättare för personalrepresentanterna äger rätt att delta i nämndens 

sammanträde i de fall ordinarie har förhinder,  

att personalföreträdarna har rätt att delta i nämndens överläggningar, men 
inte i besluten, samt  

att närvarorätten gäller allmänna ärenden.  

 

Beskrivning av ärendet 

Personalföreträdare regleras i kommunallagens 7 kapitel. Där står det bland 
annat att personalföreträdare har rätt att delta i nämndens sammanträden 

med högst tre representanter jämte en ersättare för var och en av dem.  

Socialt perspektiv 

Finns inget socialt perspektiv.  

Ekologiskt perspektiv 

Finns inget ekologiskt perspektiv.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Finns inget ekonomiskt eller juridiskt perspektiv   

Thomas Jenssen 
Förvaltningschef 

Erika Engblom 
Nämndsekreterare 
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 Samhällnämnden 

 

Bostadsanpassning – ansökan i efterhand                            

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta 

att avslå ansökan om bidrag till nytt badrum med stöd av 5§ lagen om 
bostadsanpassningsbidrag (2018:222). 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan gäller bidrag till ett nytt badrum på entréplan i sökandens bostad. 

Badrummet är redan färdigställt, ansökan om bidrag görs i efterhand. Det 
nya badrummet är ca 4 kvm. och rymmer toalett, handfat och duschplats. 

Bostaden är ett enbostadshus i två våningar. På entréplan finns hall, kök, 

vardagsrum, gästrum. Den tidigare toaletten är nu ut -och ombyggd till 
badrum. På övervåningen finns sovrum och ett badrum med toalett och 

dusch. Trappan till övervåningen är rak och försedd med ledstång. 

Sökanden är 79 år bor tillsammans med sin fru, klarar sig i dagsläget helt 
självständigt. Det finns inget behov av förflyttningshjälpmedel varken inom 

eller utomhus. 

Till sin ansökan har ett läkarintyg bifogats, där framgår att sökanden har 

genomgått två bromsande behandlingar mot sin sjukdom. På grund av 
sjukdomen och den behandling sökanden genomgått har sökanden nedsatt 
ork och smärtor från skelettet. Enligt intyget innebär det att sökanden har 

svårt att gå i trappan hemma i sin bostad. 

För att sökanden och hans fru skulle kunna bo kvar på sikt i bostaden 

bestämde de sig för att bygga ut toaletten på entréplan till ett badrum med 
dusch. Genom att flytta ner sovrummet fick de alla nödvändiga funktioner på 
entréplanet. 

I samband med att sökanden påbörjat utbyggnaden av toaletten kontaktades 
Samhällsförvaltningen handläggare av sökanden och den hantverkare som 

anlitats. Samtalet handlade om möjligheten att få bidrag för det nya 
badrummet.  

Samhällsförvaltningen lämnar inte några muntliga löften om bidrag i 

förhand. Det krävs alltid en ansökan och nödvändiga underlag för att bedöma 
behovet och fatta ett beslut. Informerades sökanden om att om bidrag 

beviljas så är det till den minst omfattande lösningen och den billigaste.  



 
Härnösands kommun 
 
Samhällsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(3) 

Datum 

2023-02-08 
Diarienummer 

SAM-2022-3056 

 

Sökanden fick information att det finns inga hinder för att ansöka om bidrag 
i efterhand men att det kan vara svårare att bli beviljad bidrag för just den 

åtgärden ansökan gäller. 

Handläggningen 

Samhällsförvaltningen har varit på besök hemma hos sökanden och hans fru. 
Badrummet uppfyller i stort de krav som ställs på ett tillgängligt badrum 
utifrån dagens krav.  

Att lösa svårigheten att gå i trappan på ett enklare sätt till exempel genom att 
installera en stoltrapphiss var inget ett alternativ för sökanden. De var båda 

väldigt tydliga med att de inte villa ha en stoltrapphiss. 

Att flytta ner sovrummet i ett tidigare skede för att minska behovet av att gå i 
trappan har inte heller varit aktuellt. 

Bedömning 

Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor 

med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra i egen bostad.  
 

Det är många villkor som ska vara uppfyllda för att bidrag ska beviljas.  
De åtgärder som bostadsanpassningsbidrag söks för ska vara nödvändiga för 
att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Det skall finnas en klar 

koppling mellan funktionsnedsättningen och de åtgärder som bidrag söks för. 
En ändamålsenlig bostad innebär att personer med funktionsnedsättning ska 

ha möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. De skall så långt det är 
möjligt kunna leva som alla andra. Till exempel sköta sin personliga hygien, 
sova och vila, laga och äta mat, tvätta, umgås med andra. 

 
Intyget är sökandens bevis att sökt anpassning är nödvändig. Det saknas 

information i intyget hur ofta sökanden behöver gå i trappan, hur ont det gör, 
hur lång tid det tar för att göra bedömningen om en anpassning är nödvändig 
för att bostaden skall anses ändamålsenlig som bostad. 

 
I propositionen till lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag framgår det 

att om behovet kan tillgodoses genom olika typer av anpassningar så ska det 
billigaste och minst omfattande alternativet väljas. Det bidrag som beviljas 
skall också fullt ut lösa sökandens problem.  

 
Det finns inget i lagen om bostadsanpassningsbidrag som säger att 

samhällsförvaltningen är skyldig att bevilja bidrag eller delfinansiera en helt 
annan lösning än den enklaste och minst kostsamma som en lösning på 
sökandens problem. Den allra enklaste lösningen som måste provas är att 

omdisponera sin bostad och flytta ner sovrummet för att slippa gå så mycket 
i trappan. Om inte det hade varit tillräckligt så hade nästa lösning varit en 

stoltrapphiss.  
Därför föreslår samhällsförvaltningen avslag på ansökan om bidrag till ett 
nytt badrum. 
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Socialt perspektiv 

Samhällsförvaltningens samlade bedömning är att beslutet inte påverkar 
sökanden ur ett socialt perspektiv då sökanden kan bo kvar oavsett. 

Ekologiskt perspektiv 

Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut inte ger några 
negativa ekologiska konsekvenser. Växt -och djurliv påverkas inte. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut inte ger några 

negativa ekonomiska eller juridiska konsekvenser för varken kommunen 
eller dess invånare. Beslutet strider inte mot några av kommunens 
styrdokument inom området. 

Beslutsunderlag 

Ansökan med bifogat intyg från ST-läkare på Sundsvalls sjukhus. Yttrande 

från jurist på Boverket. 

 

 

Malin Sjöstrand 

Plan och byggchef 

Ulrika Olsson 

Handläggare Bostadsanpassning 
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 Samhällsnämnden 

Revidering delegationsordning 

Förslag till beslut  

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta  

att fastställa upprättat förslag till delegationsordning inom 
samhällsnämndens ansvarsområde.  

 

Beskrivning av ärendet 

Den nuvarande delegationsordningen inom samhällsnämndens 

ansvarsområde beslutades i december 2022. Anledningen till att en nämnd 
delegerar beslut i vissa frågor eller vissa ärendegrupper till tjänstepersoner 
är för att nämndens arbete ska bli så effektivt som möjligt. Beslutsrätt som 

inte delegeras kvarstår hos nämnden. Principiellt viktiga frågor ska dock 
alltid, även om de är delegerade, överlämnas till nämnden för 

ställningstagande. 

 Kommunstyrelsen har beslutat att överta ansvaret för kollektivtrafikfrågor 
på strategisk nivå. Samhällsnämnden har fortsatt ansvar för beslut om 

skolskjuts, kommunens bilpool, inköp av kommunens fordon samt ansvara 
för transportorganisationen för att tillgodose verksamheternas behov inom 

kommunorganisationen.   

Delegationsordningen behöver därför ändras enligt följande: 

Kapitel 3.10 kolumn 5, tas bort ur samhällsnämndens delegationsordning. 

Kapitel 3.11 tas bort ur samhällsnämndens delegationsordning. 

 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan vad gäller ekonomiskt perspektiv. 
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Vad gäller juridiskt perspektiv så har kommunfullmäktige i reglemente för 
kommunens nämnder tilldelat samhällsnämnden ett antal ansvarsområden. 

Förslaget till delegationsordning är upprättat med utgångspunkt från 
nämndens ansvarsområden. 

Enligt 7 kap 5§ i kommunallag (2017:725) får en nämnd uppdra åt en 

anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden.  

   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut att överta ansvaret för kollektivtrafikfrågor på 

strategisk nivå.  

 

Thomas Jenssen 

Förvaltningschef 
 

Bilagor 

Bilaga 1  Förslag till delegationsordning inom samhällsnämndens 
ansvarsområde 

Bilaga 2 Förslag på Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och 
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1 Gemensamma bestämmelser 

Detta reglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för 
kommunstyrelse och samtliga kommunens nämnder. Utöver gemensamma 
bestämmelser i kapitel 1, tydliggörs även kommunstyrelse och nämndernas 

verksamhet och uppgifter i kapitel 2 till 9. 

Ansvar, behörighet och verksamhet 

I kommunallagens (KL) kapitel 6 finns bestämmelser om hur 
kommunstyrelse och nämnder ska utföra sina uppgifter. Där står också om 
hur sammanträden ska gå till och på det sätt som man ska arbeta på. 

Kommunstyrelse och nämnder ska vid verkställighet och förvaltning inom 
sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag, föreskrifter, 

förordningar och fullmäktiges beslut. 

Sammansättning och arbetsformer 

Nämnd, ledamöter och ersättare (3 kap. §1 - §4 KL) 

§1 Kommuner är skyldiga enligt lag att utöver kommunstyrelse tillsätta 
krisledningsnämnd, valnämnd och överförmyndarnämnd /överförmyndare 

samt de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt 
lag och förordning. 

Ersättares tjänstgöring (6 kap. §17 KL) 

§2 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

§3 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har inträtt i ledamotens ställe. 

§4 Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den 

av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

§5 En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende 
av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas 

får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i 
stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

§6 Ersättare som inte tjänstgör äger rätt att delta i styrelse/nämnds 
överläggningar. 

Skyldighet anmäla förhinder 

§7 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelse/nämnds sekreterare eller 

styrelse/nämnds ordförande. 

§8 Det åligger den ledamot som planerar att vara frånvarande att underrätta 
den ersättare som står i tur att tjänstgöra om hon/han ska tjänstgöra vid 

sammanträdet. 

Sammanträden 

§9 Styrelse/nämnd sammanträder på dag och tid som ordföranden eller 
styrelse/nämnd bestämmer. 

Deltagande på distans 

§10 Deltagande får ske på distans vid styrelse/nämnds sammanträde under 
förutsättning att kommunallagens 5 kap. §16 är uppfylld och efter beslut av 

ordförande. 
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Styrelse/nämnds presidium har ej rätt att delta på distans, detsamma gäller 
protokollförare. 

Om någon eller flera av styrelse/nämnds ledamot/ledamöter deltar på distans 
får ej sekretessärenden eller ärenden som gäller personval (sluten 
omröstning) behandlas. 

Offentliga sammanträden 

§11 Styrelse/nämnd får besluta om offentliga sammanträden. 

Kallelse 

§12 Ordförande ansvarar för att kallelse i digital form utfärdas till 
sammanträdena. Kallelse ska innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 

§13 Kallelsen ska digitalt tillsändas varje ledamot och ersättare senast fem 

dagar före sammanträdesdagen. Kallelse kan i undantagsfall ske på annat 
sätt. När varken ordförande eller någon av de två vice ordförandena kan 
kalla till sammanträdet ska den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten göra 

detta. 

§14 Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 

vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. 

Närvarorätt 

§15 Varje styrelse/nämnd äger rätt att själva besluta vilka, förutom 
ledamöter och ersättare, som får närvara på styrelse/nämnds sammanträde, 

och i vilken utsträckning de får delta i olika överläggningar. 

§16 Kommunalråd har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och 
delta i överläggningar. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl 

föreligger för detta, medge annan ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. 

§17 Vid styrelse/nämnds sammanträden får, om ordförande begär det, 

kommundirektör och förvaltningschef eller annan föredragande tjänsteman 
vara närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i ärenden, 
som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

Ersättare för ordförande 

§18 Om både ordförande och vice ordförandena har förhinder att delta i ett 
sammanträde, är det den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten som fullgör 

ordförandes uppgifter. 

§19 Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelse/nämnd utse en annan ledamot 
att vara ersättare för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga 
uppgifter. 

Jäv och avbruten tjänstgöring 

§20 Den som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggning av 

ärendet. Handläggning av ett ärende innefattar såväl beredning, 
föredragning, överläggning som beslut. 

§21 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats. 
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§22 Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under 
sammanträde får tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör annat 

parti. 

Initiativrätt 

§23 Initiativrätten hanteras i enlighet med kommunallagen. 

Reservation 

§24 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Den skriftliga 
motiveringen ska lämnas in till sekreteraren innan den beslutade tidpunkten 
för justering av protokollet. 

Protokollsanteckning 

§25 Om en ledamot eller ersättare önskar lämna en protokollsanteckning 

måste den medges av ordförande, som ansvarar för protokollets innehåll. 

Om ordförandes bedömning ifrågasättas bör styrelse/nämnd avgöra frågan. 
Endast ledamot och ersättare kan få sin mening antecknad i protokollet. 

Innehållet i en protokollsanteckning ska redovisas skriftligen innan den kan 
medges av ordförande och tas med i protokollet. 

Justering av protokoll 

§26 Protokoll justeras senast 14 dagar efter sammanträdet av ordförande och 
en ledamot. 

Styrelse/nämnd kan i undantagsfall besluta att en paragraf i protokollet 
justeras omedelbart. Paragraftexten måste redovisas vid sammanträdet innan 

beslut tas och det ska framgå av protokollet att paragrafen är omedelbart 
justerad. 

Utskott 

§27 Styrelse/nämnd får utse de utskott som krävs för att fullgöra de uppgifter 
som ingår i styrelse/nämnds uppdrag. 

Vård av handlingar 

§28 För vården av styrelse/nämnds handlingar gäller kommunens 
arkivreglemente. 

Demokrati och invånardialog 

§29 Styrelse/nämnd ska utifrån sitt kompetensområde uppmuntra till och 
delta i demokratiarbete och dialog med invånarna. 

Uppgift och befogenhet 

Verksamhet 

§30 Styrelse/nämnds huvuduppgift är att besluta i frågor som rör 
förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska 
ansvara för samt besluta i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till 

dem. 

Styrelse/nämnd ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 

Information och samråd 

§31 Styrelse/nämnd får själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden som faller inom styrelse/nämnds verksamhetsområde. 

§32 Styrelse/nämnd ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 
kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet. 
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Samråd ska även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. 

§33 Styrelse/nämnd ansvarar för att information lämnas om styrelse/nämnds 
verksamhet till allmänheten, anställda, andra styrelser/nämnder samt andra 
myndigheter. 

Arbetsmiljö 

§34 Styrelse/nämnd har huvudansvar för arbetsmiljön inom sitt 

verksamhetsområde. Detta innebär ansvar för att nödvändiga 
arbetsmiljöåtgärder vidtas och att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs 
enligt gällande föreskrifter. 

Övriga uppgifter 

§35 Styrelse/nämnd får besluta om konkurrensutsättning. Vid principiella 

eller andra frågeställningar av större vikt för kommunen totalt, ska frågan om 
konkurrensutsättning överlämnas till kommunfullmäktige för prövning. 

§36 Styrelse/nämnd får träffa avtal inom sitt verksamhetsområde så länge det 

inte är av principiell natur eller av större vikt. 

§37 Styrelse/nämnd ska inom ramen för sitt uppdrag samverka internt i 

kommunen och med externa aktörer för att utveckla kommunens 
verksamheter. 

Ekonomi 

§38 Styrelse/nämnd ska följa de av fullmäktige angivna budgetramarna och 
de i kommunens årsplan preciserade budgetbesluten. 

§39 Styrelse/nämnd ska redovisa till fullmäktige hur verksamheten utvecklas 
och den ekonomiska ställningen under budgetåret. 

Lokalförsörjning 

§40 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens 
lokalförsörjning. 

§41 Styrelse/nämnd ansvarar för planering av nämndens behov av lokaler. 
Behovet ska behandlas i den av kommunstyrelsen utsedda lokalgruppen. 

§42 Vid förhyrning av lokaler längre än sex (6) år eller en årlig hyra 

överstigande tjugo (20) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen. 

För tilläggsavtal till befintligt hyresavtal som kommunstyrelsen beslutat om 
och som inte påverkar hyresavtalets löptid gäller en tilläggskostnad 

överstigande tio (10) prisbasbelopp för beslut i kommunstyrelsen. 

Rätt att teckna avtal 

§43 Styrelse/nämnd äger rätt att teckna avtal inom sitt verksamhetsområde. 

Vid övriga avtal som inte regleras på andra sätt med en löptid längre än sex 
(6) år eller en årlig kostnad överstigande tjugo (20) prisbasbelopp beslutar 

kommunstyrelsen. 

För tilläggsavtal till befintligt avtal som kommunstyrelsen beslutat om och 

som inte påverkar avtalets löptid gäller en tilläggskostnad överstigande tio 
(10) prisbasbelopp för beslut i kommunstyrelsen. 

Personuppgiftsansvar för nämnder internt inom den kommunala 

förvaltningen 
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§44 Personuppgiftsanvaret inom Härnösands kommun är fördelat mellan de 
olika nämnderna och anges i kommunens förteckning över 

behandlingsändamål. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för kommunövergripande 
system och behandlingar (tex. HR, e-post och övriga system) och anges även 

dessa i kommunens förteckning över behandlingsändamål. 

Det är varje personuppgiftsansvarig nämnds ansvar att hålla förteckningen 

aktuell. 

Varje personuppgiftsansvarig nämnd är skyldig att ge instruktioner till en 
nämnd som ska utföra personuppgiftsbehandlingar för den 

personuppgiftsansvarige nämndens räkning. 

Nämnd som agerar personuppgiftsbiträde 

§45 Personuppgiftsbiträdet får bara behandla personuppgifterna enligt de 
dokumenterade instruktionerna från den personuppgiftsansvarige nämnden. 

Det måste finnas instruktioner för den nämnd som agerar 

personuppgiftsbiträde och en behandling får enbart utföras enligt den 
personuppgiftsansvariges nämnds instruktion. 
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2 Kommunstyrelsen 

Övergripande uppgifter 

§1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan 
med helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 

ekonomiska ställning. 

Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska styrelsen inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Styrelsen ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

§2 Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning. Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den 
kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande 

förutsättningar för planering och uppföljning av hela den kommunala 
verksamheten inklusive de kommunala bolagen.  

§3 Kommunstyrelsen ska vidare: 

1) ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt kommunal 
verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och 

kommunalförbund  

2) ha uppsikt över verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan 
juridisk person eller samverkansorganisation vilken kommunen 

ingår i 

3) besluta i frågor om samordning mellan nämnder och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens när något är oklart eller tvistigt 

4) fullgöra sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd 

5) kontrollera och följa upp verksamhet, när vård av kommunal 

angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare 

6) årligen fatta beslut enligt kommunallagen 6 kap. §9 gällande 
uppsiktsplikt gällande kommunala bolag 

7) ansvara för samverkan vid regional, nationell och internationell 
utveckling samt vid myndighetskontakter  

8) leda den strategiska utvecklingen inom verksamhetsområdena 
arbetsmarknad, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända 

9) leda och samordna kommunens IT-verksamhet och digitala 

utveckling 

10) avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när det inte 

är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrande 
behandlas av kommunfullmäktige 

11) upprätta översiktsplaner och fördjupningar  
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Ansvarsområde 

§4 Kommunstyrelsens ansvarsområden är 

1) översiktlig planering av användning av mark och vatten 

2) demokrati och inflytande 

3) bostadsförsörjning 

4) miljö- klimat- och energiarbete 

5) näringslivsutveckling inklusive besöksnäring 

6) mark- och exploateringsverksamhet 

7) infrastruktur inklusive bredbandsutveckling (digital tillgänglighet) 

8) övergripande kommunikations- och trafikförsörjning 

9) kultur 

10) mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa 

11) våldsförebyggande arbete 

12) VA- och avfallsplanering samt renhållningsansvarig nämnd enligt 15 
kap. Miljöbalken 

13) planering för och samordning av kommunens arbete med 
extraordinära händelser i fredstid (lag 2006:544) och höjd beredskap  

14) planering för och samordning av kommunens arbete med civilt 
försvar och säkerhetsskydd 

15) det strategiska och samordnande arbetet inom informationssäkerhet 

16) samordning av kommunens externa och interna kommunikation, 
information och marknadsföring 

17) den digitala anslagstavlan 

18) samordning av de kommunala råden 

19) fördelning av bidrag till föreningar, organisationer och enskilda 

utifrån styrelsens verksamhet 

20) regelreformering 

21) central administration 

22) statistik och samhällsanalys 

23) medborgarservice 

24) bruk av kommunens heraldiska vapen och kommunens logotyp 

25) anskaffning av konstverk till kommunens förvaltningar, konstnärliga 
utsmyckningar av kommunens byggnader samt vara rådgivande vid 

utsmyckning av offentliga miljöer 

26) lagmässig skyldighet enligt bibliotekslagen 

27) frågor enligt hemvärnsförordningen (1997:146) 

28) arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782) och kommunens 
arkivreglemente 
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29) kommunens officiella representation tillsammans med 
kommunfullmäktiges presidium 

30) Tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där annan 
nämnd på grund av jäv inte kan fatta beslut 

31) kommunens kollektivtrafik 

Utskott 

§5 Kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott, som även utgör finansutskott, 

krisledningsnämnd samt personalorgan för den personal som arbetar inom 
samtliga nämnders verksamhetsområden.  

§6 Kommunstyrelsen har rätten att utöver arbetsutskott inrätta de utskott som 

styrelsen anser vara befogade. 

Ekonomisk förvaltning 

§7 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomiska och finansiella 
utveckling. 

§8 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning. 

§9 Kommunstyrelsen ansvarar för förvärv, överlåtelse och upplåtelse av 
fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter vad avser kommunens fasta 

egendom. 

§10 Kommunstyrelsen ansvarar för underhåll och förvaltning av kommunens 
fasta och lösa egendom i den mån detta inte har uppdragits åt annan nämnd 

eller bolag. 

Arbetsgivarfrågor  

§11 Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för hela Härnösands 
kommun. 

§12 Kommunstyrelsen har ansvar för att samordna kommunens 

arbetsmiljöarbete. 

§13 Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.  

§14 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personalpolitik. 

§15 Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens löne- och 

pensionsmyndighet. 
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3 Arbetslivsnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Arbetslivsnämnden ansvarar för att: 

1) fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
vuxna enligt skollagen (2010:800) 

2) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för 
vissa nyanlända invandrare (2013:156) 

3) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) 

4) samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser 

enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som 
står långt från arbetsmarknaden  

5) samordna kommunens sommarjobb för ungdomar 

6) erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov 

7) drift av Härnösands energitekniska arena 

8) erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla 
utbildning och verka för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett 
lokalt och regionalt perspektiv 

9)  stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser 

10) förmedla tolktjänster 
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4 Samhällsnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Samhällsnämnden ansvarar för: 

1) att vara verkställande organ för mark- och exploateringsverksamhet 
inklusive förvaltning och förädling av mark- och skogstillgångar 

2) att vara kommunal väghållningsmyndighet 

3) teknisk försörjning avseende kommunens gator och vägar inklusive 

gatu- och vägbelysning 

4) skötsel och utveckling av allmän platsmark samt park- och 
grönområden inklusive skötsel och utveckling av odlingslotter 

5) myndighetsfrågor och förvaltning av kommunens hamnar och kajer 

6) uppgifter inom plan- och byggväsendet och har närmaste kontroll av 

byggverksamhet enligt plan- och bygglagen 

7) uppgifter som enligt annan lag ska verkställas av kommunal nämnd 
inom plan- och byggväsendet 

8) uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet med stöd av 
miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och strålskyddslagen 

9) uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av nämnd inom miljö- 

och hälsoskyddsområdet 

10) uppgifter inom miljövårds- och naturvårdsfrågor och planering inom 

kulturmiljöområdet 

11) Samhällsnämnden utgör kommunens trafiknämnd enligt lag 
(1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor 

12) alla frågor enligt lag (1978:24) om kommunal parkeringsövervakning 
samt för alla frågor enligt samma lag om kontrollavgift vid olovlig 

parkering vad avser kommunalt ägd eller förhyrd mark, där lagen är 
tillämplig 

13) trafikplanering och trafiksäkerhet 

14) lokala trafikföreskrifter 

15) mätteknisk verksamhet, kartproduktion och samordning av GIS-

tjänster 

16) kommunala namngivningsfrågor, adressering och lägenhetsregister 

17) fritids- och idrottsområdet  
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18) att utöva tillsyn över sprängämnesprekursorer 

19) att anta detaljplaner och områdesbestämmelser om planärendet inte är 

av principiell betydelse eller av större vikt 

20) att driva miljö- och energistrategiskt arbete och miljöledning inom 
ramen för nämndens verksamhetsområde 

21) kommunens energirådgivning 

22) beslut om flyttning av fordonsvrak enligt lag om flyttning av fordon i 

vissa fall 

23) genomförande av bostadsanpassning enligt lagen om 
bostadsanpassningsbidrag 

24) att utveckla friluftslivet 

25) kommunens ungdomsgårdsverksamhet samt annan 

ungdomsverksamhet inom nämndens ansvarsområde 

26) att stödja, stimulera och samverka med föreningar, enskilda och 
organisationer inom nämndens verksamhetsområde 

27) drift och upplåtande av lokaler och anläggningar inom nämndens 
verksamhetsområde 

28) att fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda utifrån 
nämndens verksamhetsområde 

29) beslut om taxor och avgifter för verksamhet i lokaler och 

anläggningar inom nämndens verksamhetsområde 

30) utarbetande av förslag till planer och yttra sig över planer, 

utredningar och remisser som rör nämndens verksamhetsområde 

31) beredning och beslut i ärenden rörande tillstånds- och 
registreringsprövningar av lokala lotterier 

32) kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker 

33) tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl 

34) tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 

35) uppgifter som tillfaller kommunen i enlighet med lagen om 

tobaksfria nikotinprodukter  

36) kommunens kostverksamhet 

37) beslut om skolskjuts för elever  

38)  förvaltningens transportverksamhet 

39)  kommunens bilpool och inköp av kommunens fordon till 

verksamheter inom kommunen 
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5 Skolnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan. 

Ansvarsområde 

§2 Skolnämnden ansvarar för att: 

1)  fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdomar enligt skollagen (2010:800) 

2)  ge stöd och service till funktionsnedsatta som inte ankommer på 
annan nämnd 

3) leda och samordna verksamheten inom skol- och 
utbildningsformerna: 
- förskola 

- pedagogisk omsorg 
- öppen förskola 

- förskoleklass 
- grundskola 
- grundsärskola 

- fritidshem 
- gymnasieskola 
- gymnasiesärskola 

- musik- och kulturskola 

4) utforma utbildning i överenstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar 

5) utforma utbildning i enlighet med bestämmelser i arbetsmiljölagen 
(1997:1160) 

6) bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling 
av barn och elever 

7) utbildning kommer till stånd för alla skolformer inom nämndens 
ansvarsområde för alla barn och elever i kommunen 

8) alla skolpliktiga barn fullgör sin skolgång 

9) utöva tillsyn över förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vars 
huvudmän kommunen har godkänt 

10) kommunens uppgifter enligt skollagen 29 kap. §9, kommunens 
aktivitetsansvar för ungdomar  

11) systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 

utbildningen på huvudmannanivå 
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6 Socialnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Socialnämnden ansvarar för: 

1) kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg 

2) kommunens uppgifter inom omsorg om funktionshindrade  

3) kommunens uppgifter inom äldreomsorg  

4) kommunens uppgifter inom hemtjänst 

5) kommunens uppgifter inom kommunala hälso- och sjukvården 

6) kommunens uppgifter inom vad som i lag sägs om socialnämnd 

7) insatser och avgifter inom socialtjänsten för vård och omsorg till 

äldre och funktionshindrade 

8) kommunens uppgifter in om socialtjänsten för individ- och 

familjeomsorg 

9) att familjerådgivning kan erbjudas den som begär det 

10) fördelning av bidrag till ideella organisationer inom nämnds 

verksamhetsområde 

11) fördelning av bidrag ur fonder inom nämndens verksamhetsområde 

12) insatser och avgifter med stöd av lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387) förutom korttidstillsyn avseende elever 
i den obligatoriska skolan 

13) insatser och avgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården 

14) insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunala 
befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre inom 

nämndens ansvarsområde 

15) uppgifter enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) 

16) ensamkommande asylsökande barn/unga, och barn/unga som 
beviljats uppehållstillstånd 
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7 Valnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunal 
valnämnd enligt vallagen och övriga valförfattningar samt lag om 
kommunala folkomröstningar. 
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8 Krisledningsnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ska 

kommunfullmäktige för varje mandatperiod utse en krisledningsnämnd som 
ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. I övrigt 

tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser. 

Nämndens sammansättning 

§2 Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd.  

Ansvarsområde 

§3 Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse 

medför att nämnden ska träda i funktion och fattar då beslut om att så ska 
ske. 

Beslutet och motiv till beslutet ska dokumenteras. 

Var och en i krisledningsnämnden som får kännedom om en händelse som 
motiverar att krisledningsnämnden bör aktiveras har ansvar att larma 

ordföranden. 

§4 Ordförande får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska 

därefter snarast anmälas till nämnden. 

§5 Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder i första hand 1:e 

vice ordföranden och i andra hand 2:e vice ordförande in i dennes ställe. 

§6 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen och helägda 

kommunala bolag där det är reglerat i avtal eller ägardirektiv. Om möjligt 
ska berörd ordförande getts tillfälle att yttra sig. 

§7 Krisledningsnämnden får vid en extraordinär händelse i fredstid vid 

behov begära bistånd från eller bevilja bistånd till andra kommuner eller 
regioner/landsting.  

Kommunernas biståndsinsatser måste emellertid, alltid ligga inom ramen för 
den kommunala kompetensen enligt kommunallagen. 

§8 Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse i fredstid lämna 

begränsat ekonomiskt stöd till enskild som direkt eller indirekt drabbats av 
händelsen. 

§9 När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de 
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till 
ordinarie nämnd och att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. 

§10 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattning av 

redovisningen och formerna för denna. 
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9 Överförmyndare 

Utöver vad som stadgas i kommunallagen (2017:725) (KL) och 
överförmyndarnämnd i föräldrabalken (1949:381) (FB) gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. I FB framgår att i varje kommun ska det 

finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.  

Vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725) gäller, 

med de avvikelser som följer av föräldrabalkens bestämmelser. 

Härnösands kommun och Kramfors kommun utgör en gemensam 
överförmyndarnämnd. Härnösands kommun är värdkommun för nämnden. 

9.1 Överförmyndarnämndens verksamhetsområde och övergripande 

uppgifter 

§1 Överförmyndarnämnden är en kommunal förvaltnings- och 
tillsynsmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare 

och förmyndare. 

1) Överförmyndarnämnden ansvarar för att 

överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med 

reglerna i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor 

knutna till överförmyndarverksamhet. 

2) Överförmyndarnämnden ska se till att den interna kontrollen är 

tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredställande sätt. 
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1 Allmänt om delegering 

1.1 Varför delegation? 

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för 
verksamheten i sin helhet, vilket innefattar beredning, beslut och 

genomförande. Nämndens beslutanderätt kan dock flyttas genom delegation. 
Detta görs för att avlasta nämnden från rutinärenden och på så sätt skapa 

utrymme för hantering av särskilt betydelsefulla och principiella ärenden, 
samt för att skapa en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir 
kortare och handläggningen snabbare.  

1.2 Vem kan vara delegat? 

En delegat är en person eller ett organ som fått beslutanderätt genom 

delegation. Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden delegera sin 
beslutanderätt till ett utskott, till en ledamot eller ersättare inom den egna 

nämnden eller till en anställd inom kommunens organisation. Det är dock 
inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller entreprenör. 
Delegering till en tjänsteperson är alltid individuell, det går inte att delegera 

beslutanderätt till en grupp personer. I denna delegationsordning delegeras 
till befattningar och funktioner, inte till namngivna personer. 

Förenklat finns inom samhällsförvaltningen följande nivåer på delegater: 

Förvaltningschef  

Verksamhetschef Person som är chef för den avdelning 
  är den fråga som delegationen avser 

Enhetschef  Person som är chef för den enhet 
  för den fråga som delegationen avser 

Handläggare  Person som handlägger ärenden inom den avdelning 
  eller enhet som ansvarar för den fråga som  
  delegationen avser  

1.3 Vad innebär delegation? 

En delegat agerar istället för nämnden. Delegaten fattar beslut på nämndens 

vägnar, så det är nämnden som är juridiskt ansvarig. Det betyder att 
delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som ett nämndsbeslut. 

1.4 Vad är en delegationsordning? 

En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där nämnden beslutat 

att delegera sin beslutanderätt. Där anges delegater samt ibland även 
ersättare. I delegationsordningen anges på vilken nivå beslut får fattas. 

1.5 Rättsverkan, återkallelse och jäv 

Beslut som är fattade med stöd av delegation har samma rättsverkan som om 
de fattats av nämnden. Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett 

givet delegationsuppdrag, exempelvis om man anser att en delegat inte 
fullgjort sina uppgifter enligt nämndens intentioner. Detta kan göras 
generellt eller för ett särskilt ärende. Däremot kan nämnden inte ändra ett 

redan fattat delegationsbeslut. Dock kan delegaten själv ompröva och ändra 
sitt tidigare beslut (37 § förvaltningslagen). Beslut kan överklagas av den/de 

som berörs. 
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Om delegaten anser att ett ärende är svårbedömt eller av annan orsak inte vill 
besluta, ska ärendet föras upp till nämnden för beslut. Vid tveksamhet ska 

delegat samråda med överordnad. Likaså ska nyanställd befattningshavare, 
under en inledningsperiod vars längd fastställs av respektive chef, samråda 
med överordnad innan beslut fattas. Om en delegat är jävig i ett ärende får 

delegaten inte fatta beslut i ärendet. I enlighet med förvaltningslagens 
jävsregler ska ärendet genast anmälas till förvaltningschefen, vilken utser en 

ersättare för delegaten vad avser det aktuella ärendet. 

Delegat får inte besluta i ärenden som innehåller principiella 
ställningstaganden, går emot tidigare praxis eller där praxis saknas. Dessa 

ärenden ska hanteras av nämnden. Samma gäller om ärendet kan antas ha 
större politisk betydelse. 

1.6 Vilka ärenden får inte delegeras? 

Enligt 6 kap. 38§ kommunallagen (2017:725) får en nämnd inte delegera 
beslutanderätt i följande typer av ärenden: 

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

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut i nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
har överklagats,  

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över 
till nämnden, eller 

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 

(avser ärenden som omfattas av speciallagstiftning och där det 
uttryckligen står att vissa ärendetyper inte får delegeras). 

Om delegaten bedömer att någon av dessa förutsättningar föreligger ska 
ärendet hänskjutas till nämnden för beslut, även om ärendetypen är 
delegerad. 

1.7 Vem ersätter vid frånvaro? 

Vid laga förfall får ersättare överta beslutanderätten från ordinarie delegat. 

Med laga förfall avses att delegaten inte är i tjänst på grund av sjukdom, 
semester, tjänstledighet, jäv eller liknande. Ersättaren ska följa samma regler 

delegaten och ersättarens beslut har samma rättsverkan som delegatens. Om 
ordinarie delegat (inklusive ersättare, vikarie och ställföreträdare) har förfall 
och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens närmaste chef. 

Delegationen omfattar delegatens ansvarsområde enligt avtal och/eller 
organisationsplan. Förvaltningschefen har rätt att fatta beslut i samtliga 

delegaters ställe. 

Vikarierande chefer och tillförordnade chefer under begränsad tid på olika 
nivåer inom förvaltningen ska ha samma beslutsbefogenheter som den de 

vikarierar för. Beslutsbefogenheter för biträdande chefer anges i varje 
specifikt fall. 
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1.8 Vidaredelegation 

Förvaltningschefen har med stöd av 7 kap. 6 § kommunallagen rätt att 

vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd, om nämnden har 
medgivit detta. Vidaredelegation är dock bara tillåtet i ett steg, vilket innebär 
att den som mottar en vidaredelegation från förvaltningschefen inte kan 

delegera beslutanderätten vidare. 

En nämnd har samma möjligheter att ingripa i vidaredelegation som i vanlig 

delegation. Den som delegerar har ansvar för att den som får delegation har 
insikt om vad beslutsbefogenheterna innebär samt kompetens att fatta 
besluten. 

1.9 Registrering och anmälan av delegationsbeslut 

I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för 

nämndbeslut. Det innebär att det alltid ska finnas någon form av skriftlig 
dokumentation för de beslut som fattas med stöd av delegation. 

Varje beslut ska innehålla uppgift om: 

 Vem som beslutat 

 När beslutet tagits 

 Vad beslutet avser 

Delegationsbeslut ska enligt 7 kap. 8 § kommunallagen anmälas till 
nämnden och nämnden får själv avgöra i vilken form detta ska ske. 
Observera att nämnden inte ska godkänna delegationsbesluten, utan 

delegatens beslut gäller, såvida det inte blir ändrat vid ett överklagande. 
Anmälan till nämnden syftar istället på att fastställa tidpunkten då besvärs-

tiden börjar löpa när det gäller överklagande enligt kommunallagen, så 
kallad laglighetsprövning. Anmälan görs även för att nämnden ska ha 
möjlighet att bedöma om delegaten fullgör sitt uppdrag enligt nämndens 

intentioner. 

Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. 

Om nämndens ordförande har fattat beslut i brådskande ärenden ska dessa 
beslut anmälas till nämnden vid dess nästkommande sammanträde. 

Om förvaltningschefen vidaredelegerat beslutanderätt till anställd, ska dessa 

beslut i efterhand anmälas till förvaltningschefen. 

1.10 Delegationsbeslut eller verkställighet? 

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som 
innebär ren verkställighet. Gränsdragningen är inte helt klar, men följande 

skillnader kan dock uppmärksammas. 

Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att 
delegaten inträder i nämndens ställe. Kännetecknande för ett 

delegationsbeslut i kommunallagens mening är bland annat om det föreligger 
alternativa lösningar och att den som fattar beslutet måste göra vissa 

överväganden och bedömningar. Rätten för en anställd att fatta sådana beslut 
måste grundas på delegering. Besluten kan normalt överklagas genom 
antingen kommunal- eller förvaltningsbesvär. 

Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter 
som den anställde utför utifrån sin tjänst. I dessa fall baseras ofta 
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ställningstagandet på tidigare nämndbeslut, lagar, riktlinjer, avtal eller 
liknande dokument. Den anställde gör alltså ingen egen självständig 

bedömning utan verkställer endast åtgärder som redan är beslutade i 
styrdokument eller lagar, exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd 
taxa. Det kan också vara beslut av rutinmässig karaktär i ärenden där det 

saknas utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter och som kan 
hänföras till tidigare fattat beslut. Rätten för anställda att vidta sådana 

åtgärder grundas inte på delegering. Den följer istället av den 
arbetsfördelning mellan förtroendevalda och de anställda som måste finnas 
för att den kommunala verksamheten ska kunna fungera. Beslut som är ren 

verkställighet ska inte anmälas till nämnd. Verkställighetsbeslut kan inte 
heller överklagas. 

Ärendena ska handläggas enligt förvaltningens rutiner och i känsliga eller i 
tveksamma fall ska aktuell chef vara informerad. Chefen kan då även med 
fördel underteckna skrivelsen. 
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2 Förkortningar 

I denna delegationsordning används följande förkortningar: 

AF  Avfallsförordningen (2020:614)  

BF Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel 

AL  Alkohollagen (2010:1622)  

DF  Delgivningsförordningen (2011:154)  

DL  Delgivningslagen (2010:1932)  

EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av 

 särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt 
 ursprung  

EG 854/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av 
 särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig 

 kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att 
 användas som livsmedel  

2017/625 EU-förordning 2017/625 om offentlig kontroll och 
 annan offentlig verksamhet för att säkerställa 
 tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen 

 och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, 
 växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av 

 Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 
 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) 
 nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, 

 (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets 
 förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och 
 rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 

 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av 
 Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 

 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 
 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 
 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 

 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)  

FAM  Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador  

FAOKL  Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig 
 kontroll av livsmedel  

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

 tillsyn enligt miljöbalken  

FFF Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa 

fall 

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

FL  Förvaltningslagen (2017:900) 

FMH  Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

 och hälsoskydd  
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MBF  Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 

FMSA  Förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter  

FOS m.m.  Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
 miljöbalken m.m.  

FVV  Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.  

KL  Kommunallag (2017:725)  

LAF  Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 

 kontroll av foder och animaliska biprodukter  

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

LFF Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 

LGS Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 

LIVSFS 2009:5  Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 
 livsmedelshygien, i lydelse enligt LIVSFS 2009:5  

LKP Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. 

LMF  Livsmedelsförordningen (2006:813)  

LML  Livsmedelslagen (2006:804)  

LOL Lag (2006:378) om lägenhetsregister 

LOS Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer 

LHVRL Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

MB  Miljöbalken (1998:808)  

MTF  Miljötillsynsförordningen (2011:13)  

NFS 2021:10  Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2021:10 om skydd 
 mot mark- och vattenförorening vid hantering av 
 brandfarliga vätskor och spilloljor 

OSL  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)  

PBL Plan- och bygglagen (2010:900) 

LIVSFS  Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 2017:2 

NFS 2015:2  Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2015:2 om 
 spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel  

SSF  Strålskyddsförordningen (2018:506) 

SSL  Strålskyddslagen (2018:396)  

SSMFS 2012:5  Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 

 2012:5) om solarier och artificiella 
 solningsanläggningar   

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

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

TKF Terrängkörningsförordning (1978:594) 

TrF Trafikförordning (1998:1276) 

VMF Vägmärkesförordning (2007:90) 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-198724-om-kommunal-parkeringsovervakning-m_sfs-1987-24
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3 Delegationsordning 

3.1 Allmänna ärenden 

Författning Ärende Delegat Anteckningar 

6 kap. 39 § KL  Besluta i ärenden som är 
så brådskande att 
nämndens avgörande inte 

kan avvaktas  

Ordförande  
Ersättare: 
1:e 

viceordförande 
2:e vice 
ordförande 

Delegationen avser alla nämndens 
verksamheter.  

Beslut ska alltid anmälas på nämndens 

nästa sammanträde. 

7 kap. 6 § KL  Besluta om att överlåta 
beslutanderätten genom 

vidaredelegation  

Förvaltningschef 

 

Fattade beslut ska anmälas till 
förvaltningschefen 

21 kap. 1 § tredje 

stycket MB 

6 § viteslagen 

Ansöka hos mark- och 

miljödomstol respektive 
förvaltningsrätt om 
utdömande av vite 

Enhetschef I denna rätt ingår rätten att på nämndens 

vägnar svara för den fortsatta 
handläggningen i målet 

7 kap. 5 § KL  

 

Besluta att utse ombud 

att företräda nämnden vid 
förhandling eller 
förrättning i mål och 
ärenden vid länsstyrelse, 

mark- och miljödomstol 
och andra myndigheter 

Förvaltningschef Observera att möjligheten att lämna 

fullmakt till någon att företräda kommunen 
– dvs. frånsett den roll nämnden har som 
tillstånds- och tillsynsmyndighet – 
förutsätter att fullmäktige i reglementet för 

kommunstyrelsen och nämnderna eller i 
särskilt beslut gett nämnderna behörighet 
att företräda kommunen vid domstol m.m. 
inom sina ansvarsområden, jfr. 6 kap. 6 § 

kommunallagen 

6 kap. 3 § OSL 
2 kap. 14-15 §§ TF  

 

Besluta att inte lämna ut 
en allmän handling  

 

Förvaltningschef Omfattar också rätten att inte lämna ut en 
handling som någon påstår är allmän men 
som enligt myndighetens uppfattning inte är 

allmän handling. 

Avser också uppställande av förbehåll i 
samband vid utlämnandet 

47-50 §§ DL 
19-20 §§ DF  

Besluta att delgivning i ett 
ärende ska ske genom 

kungörelsedelgivning 

Enhetschef  

6 kap. 36§ KL Mottagande av delgivning 
på nämndens vägnar 

Enhetschef  

Förvaltningslagen  

45 § FL Besluta att avvisa en 
överklagandeskrivelse 
som inkommit för sent 

Enhetschef Avser ärenden som inte fattats på delegation 

36 § FL Rättelse av skrivfel och 
liknande i beslut som inte 

delegerats 

Nämnd-
sekreterare 

Avser nämnds- och ordförandebeslut 

36 § FL Rättelse av skrivfel och 
liknande i beslut som 
delegerats 

Bygglovs-
koordinator 

Avser delegationsbeslut inom plan- och 
byggområdet 

21 § FL Begära att en handling 
bekräftas av avsändaren 

Handläggare  

Avgifter m.m. 
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Författning Ärende Delegat Anteckningar 

 Rätt att höja, sätta ned 

eller efterskänka avgift i 
särskilda fall, enligt av 
kommunfullmäktige 
fastställd, taxa för 

samhällsnämndens 
verksamhet, när det finns 
särskilda skäl 

Enhetschef  

 Besluta att begära hjälp av 

polismyndigheten för att 
få tillträde till fastigheter, 
byggnader, andra 
anläggningar samt 

transportmedel och att 
där utföra undersökningar 
och andra åtgärder samt 
den hjälp som i övrigt 

behövs vid tillsynen 

Handläggare Inom samhällsnämndens samtliga 

lagstiftningsområden där det finns lagstöd 
för handräckning  

 Uppgifter enligt lagen om 
Säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) som 
ankommer på 

samhällsnämnden 

Samhälls-
nämndens 
presidium 
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3.2 Yttranden 

Ärende Delegat Anteckningar 

Avge yttranden till centrala myndigheter av 
enkel art 

Enhetschef Samråd med förvaltningschef ska ske 

Avge yttranden som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt 

Handläggare Remissärenden av rutinartad karaktär till 
kommunala nämnder och andra 

myndigheter 

Avge yttrande till byggnadsnämnd i ärende 
angående bygglov, rivningslov och marklov 
som rör enstaka småhus eller fritidshus  

Handläggare Mellan avdelningar 

Avge yttrande till byggnadsnämnd angående 
detaljplan och områdesbestämmelser där 

enkelt planförfarande tillämpas 

Handläggare Mellan avdelningar 

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

Handläggare Mellan avdelningar 

Avge yttrande i ärenden vid domstol eller 

annan myndighet avseende detaljplan och 
områdesbestämmelser i granskningsskedet när 
nämnden tidigare avgivit yttrande i 
samrådsskedet 

Enhetschef  

Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om 

tillstånd för att inrätta hem för vård och 
boende som drivs av en enskild eller 
sammanslutning 

Handläggare  

Avge yttrande till polismyndighet i ärende 
rörande ansökan om allmänna 

sammankomster, offentliga tillställningar, 
bullrande verksamheter och liknande 
verksamheter 

Handläggare  

Avge yttrande till polismyndighet i ärende om 

tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse 

Handläggare  

Avge yttrande till socialnämnden i ärende om 

serveringstillstånd för alkohol 

Handläggare  

Avge yttrande till länsstyrelse om auktorisation 
av bilskrot 

Handläggare  

Avge yttrande angående flyttning av gravsatt 
stoft 

Handläggare  

Avge yttrande till länsstyrelse över ansökan om 
utströende av aska efter avliden person 

Handläggare  

Avge yttrande till länsstyrelse i ärenden om 

tillstånd för yrkesmässig transport av avfall 

Handläggare  

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

Handläggare  

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om 

dispens för djurhållning och gödselhantering 

Handläggare  

Avge yttrande till länsstyrelse om samråd 
avseende förklaring av område som 
miljöriskområde. 

Enhetschef  

Avge yttrande i ärende om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna  

Handläggare  

Avge yttrande till länsstyrelse i ärende 

angående dispens från andra föreskrifter om 
områdesskydd 

Handläggare  
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Ärende Delegat Anteckningar 

Avge yttrande till miljödomstol i ärende 

angående tillstånd till vattenverksamhet 

Handläggare  

Avge yttrande till länsstyrelse eller 
skogsvårdsstyrelsen i ärende om dispens från 
föreskrifter om biotopskydd 

Handläggare  

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 
angående tillstånd till markavvattning 

Handläggare  

Avge yttrande till länsstyrelsen eller 

skogsvårdsstyrelsen i ärende angående 
anmälan för samråd för verksamhet/åtgärd 
som väsentligt kan komma att ändra eller 
skada naturmiljön 

Handläggare  

Avge yttranden till Kemikalieinspektionen eller 

länsstyrelsen i tillståndsärenden och övriga 
ärenden där yttrande begärs avseende kemiska 
produkter eller biotekniska organismer 

Handläggare  

Avge yttranden till miljödomstol eller 
länsstyrelsen i ärenden gällande uppskjutna 

frågor 

Handläggare  

Avge yttranden till miljödomstol eller 
länsstyrelsen i ärenden gällande omprövning 
av tillstånd eller upphävande eller ändringar i 
villkor för befintlig verksamhet 

Handläggare  

Avge yttrande till länsstyrelsen utifrån EG:s 

ramdirektiv för vatten 

Handläggare  

Avge yttrande till länsstyrelsen 
tillståndsärende för vilthägn 

Handläggare  

Avge yttranden till räddningstjänsten i ärende 
rörande tillstånd till hantering av brandfarlig 
vara 

Handläggare  

Avge yttrande till länsstyrelse i ärende rörande 

bidrag för åtgärder och andra åtgärder i 
bostäder 

Handläggare  

Avge yttrande till länsstyrelse i ärende som 
avser trafikföreskrifter och lokala 
trafikföreskrifter där länsstyrelsen ska fatta 

beslut 

Handläggare  

Avge yttrande till transportstyrelsen i ärenden 
som avser trafikföreskrifter och lokala 
trafikföreskrifter där transportstyrelsen är 
beslutande 

Handläggare  

Avge yttrande till Trafikverket i ärenden 

rörande transportdispenser där trafikverket är 
beslutande 

Handläggare  

Avge yttranden till länsstyrelse, 
transportstyrelsen och domstol i överklagade 
ärenden inom trafikområdet 

Handläggare  

Avge yttrande till polismyndigheten och 

domstol vad gäller parkeringsanmärkningar 
som utfärdats med stöd av lag (1976:206) om 
felparkeringsavgift och lag (1987:24) om 
kommunal parkeringsövervakning m.m 

Handläggare  

3.3 Ekonomiska frågor 

Ärende Delegat Anteckningar 

Inom budgetram för drift och investerings-
budgetram anskaffa förvaltningsövergripande 
och förvaltningsspecifika varor och tjänster 

Förvaltningschef Enligt gällande attestantförteckning och 
enligt kommunens riktlinjer för upphandling 
och inköp 
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Ärende Delegat Anteckningar 

genom upphandling, avrop eller annan 

anskaffning 

Inom budgetram för drift anskaffa 
enhetsspecifika varor och tjänster med en 
avtalstid om längst ett år. Investeringar inom 
investeringsbudgetram  

Enhetschef Enligt gällande attestantförteckning och 
enligt kommunens riktlinjer för upphandling 
och inköp 

Teckna hyresavtal med en löptid på upp till tre 

år eller en årlig hyra på maximalt motsvarande 
10 prisbasbelopp 

Förvaltningschef Se även §42 i ”Gemensamt reglemente för 

kommunstyrelse och nämnder i Härnösands 
kommun”  

Avtal som inte regleras på annat sätt med en 
löptid upp till tre år eller en årlig kostnad på 
maximalt motsvarande 10 prisbasbelopp 

Förvaltningschef Se även §43 i ”Gemensamt reglemente för 
kommunstyrelse och nämnder i Härnösands 
kommun” 

Beslut om justeringar inom tilldelad budget 

upp till 1 000 000 kr 

Förvaltningschef  

Fastställa besluts- och attestantförteckning Förvaltningschef Enligt gällande attestreglemente 
Godkännande av personuppgiftsbiträdesavtal 

inom samhällsnämndens ansvarsområde 

Förvaltningschef  
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3.4 Personalfrågor 

Ärende Delegat Anteckningar 

Anställning av 
verksamhetschef/avdelningschef  

Förvaltningschef  

Anställning av enhetschef 
 

Verksamhetschef/ 

avdelningschef 

 

Varsel och underrättelse om uppsägning, 

avsked eller annan enskild överenskommelse 
avseende anställd inom förvaltningen 

Förvaltningschef Samråd ska ske med HR-avdelningen 

Lönesättning av 
verksamhetschef/avdelningschef i samband 
med nyanställning 

Förvaltningschef Samråd ska ske med HR-avdelningen och 
inom gällande lönebild 

Lönesättning av enhetschef i samband med 

nyanställning 

Verksamhetschef Samråd ska med HR-avdelningen och inom 

gällande lönebild. 

Lönesättning av övrig personal i samband med 
nyanställning 

Enhetschef Samråd ska ske med HR-avdelningen och 
inom gällande lönebild 

Lönesättning vid anställning – utom gällande 
lönebild 

Förvaltningschef I samråd med HR-avdelningen 

Beslut om disciplinära åtgärder mot en anställd 
enligt AB (Allmänna bestämmelser) 

Förvaltningschef I samråd med HR-avdelningen. 
Förvaltningschefen kan vidaredelegera 

beslutsrätten till berörd verksamhets- eller 
enhetschef 

Beslut om tjänstledigheter som ej regleras i lag 
eller avtal, över 6 månader 

Förvaltningschef Enligt kommunens riktlinjer för beviljande av 
tjänstledigheter. Beslut upp 6 månader är att 
betrakta som verkställighet. 

Företräda arbetsgivaren i inom nämndens 

ansvarsområde i förhandlingar med 
arbetstagarorganisationer enligt 
medbestämmandelagen (1976:580) 

Förvaltningschef Samråd med HR-avdelningen vid behov 

Företräda arbetsgivaren i förhandlingar med 
arbetstagarorganisationerna enligt 

medbestämmandelagen (1976:580) inom det 
egna verksamhetsområdet 

Verksamhetschef/ 

enhetschef 

Samråd med HR-avdelningen vid behov 
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3.5 Miljöbalkens område 
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Författning Ärende Delegat Anteckningar 

Allmänna hänsynsregler m.m. 2 kap MB 

2 kap. 2-9 §§ 

26 kap. MB 

Besluta i tillsynsärende gällande 

tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna 

Handläggare  

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag, 6 kap. MB  

6 kap. 4 § MB Avge yttrande till verksamhetsutövare 
inför eller i samrådsskedet om 
miljökonsekvensbeskrivning 

Handläggare  

6 kap. 5 § MB Avge yttrande till länsstyrelsen med 

anledning av utökat samråd om 
betydande miljöpåverkan 

Handläggare  

6 kap. 6 § MB Avge yttrande inom ramen för 
undersökningssamråd vid strategisk 
miljöbedömning 

Handläggare  

6 kap. 8 § MB 
12 § FMKB 

Avge yttrande över 
miljökonsekvensbeskrivning som inte 

kungörs tillsammans med ansökan i ett 
mål eller ärende 

Handläggare  

6 kap. 10 § MB Avge yttrande inom ramen för 
avgränsningssamråd vid strategisk 

miljöbedömning 

Handläggare  

6 kap. 12-14 §§ MB 

8 § FMKB 
 

Avge yttrande om MBK i samband med 

att MKB för plan eller program upprättas 
ellermed anledning av att MKB för plan 
eller program upprättats 

Handläggare  

6 kap. 15-17 §§ MB Avge yttrande om MKB i samband med 

att MKB för plan eller program upprättas 
eller med anledning av att MKB för plan 
eller program upprättats. 

Handläggare Delegation som 

berör yttranden 
i de 
planärenden 
och program 

som 
samhällsförvalt
ningen arbetar 
med. 

6 kap. 24 § MB Avge yttrande till verksamhetsutövare 

inför eller i samrådsskede om MKB 

Handläggare  

6 kap. 26 § Avge yttrande till länsstyrelsen med 
anledning av frågan om betydande 
miljöpåverkan 

Handläggare  

6 kap. 30 § MB Avge yttrande till verksamhetsutövaren 
vid avgränsningssamråd inom ramen för 

en specifik miljöbedömning 

Handläggare  

6 kap. 32 § MB Avge yttrande till länsstyrelsen med 
anledning av frågan om betydande 
miljöpåverkan 

Handläggare  

Skydd av områden, 7 kap. MB 

7 kap. 7, 9 och 10 §§ MB Besluta i ärende om dispens från 
föreskrifter som kommunen meddelat för 

naturreservat, kulturreservat och 
naturminne 

Handläggare  
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7 kap. 16 och 18 §§ MB Dispens från 

strandskyddsbestämmelserna 
för: 
komplementbyggnader på ianspråktagna 

tomtplatser, 
mindre transformatorstationer, 
pumpstationer och liknande byggnader 
eller anläggningar, 

bostadshus och fritidshus i de fall de utgör 
ersättning för motsvarande byggnader, 
mindre bryggor och anläggningar 
schaktning och fyllning utan samband 

med byggnadsarbeten 

Handläggare  

7 kap. 22 § första 
respektive andra 
styckena MB 

Besluta i ärenden om tillstånd enligt 
föreskrifter i vattenskyddsföreskrifter 
som kommunen har meddelat eller om 
dispens från sådana 

vattenskyddsföreskrifter, om det finns 
särskilda skäl för det 

Handläggare  

7 kap. 22 § tredje stycket 
första meningen MB 

Besluta om undantag (tillstånd eller 
dispens) från vattenskyddsföreskrifter 

som länsstyrelsen har meddelat i den mån 
länsstyrelsen överlåtit sådan 
beslutanderätt på nämnden 

Handläggare  

7 kap. 22 § tredje stycket 
andra meningen MB 

Besluta i anmälningsärende om åtgärd 
inom vattenskyddsområde som 

länsstyrelsen överlåtit på kommunen 

Handläggare  

2 kap. 9 § MTF Besluta i tillsynsärende gällande områden 
eller djur- eller växtart över vilka 
kommunen har tillsyn enligt 7 kap. 
miljöbalken 

Handläggare  

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB 

9 kap. 6 och 6b §§ MB 

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

Yttrande till länsstyrelse eller mark- och 

miljödomstol angående behov att 
komplettera en ansökan vid prövning av 
ansökan om miljöfarlig verksamhet 

Handläggare  

9 kap. 6 c MB Besluta att en anmälningspliktig 
verksamhet får påbörjas innan sex veckor 

har gått 

Handläggare  

9 kap. 6 c MB Besluta att anmälningspliktig verksamhet 
inte får påbörjas vid sexveckorsfristens 
utgång utan först när nämndens beslut 
meddelats 

Enhetschef  

1 kap. 11 § MPF 

26 § FMH 

Yttrande till länsstyrelse avseende 

anmälningsplikt ändring av verksamhet 

Handläggare  

1 kap. 25§ 
Industriutsläpps-
förordningen 

Förelägganden om avhjälpande av brist i 
statusrapport som inlämnats enligt 1 kap. 
24 § Industriutsläppsförordningen och 
inte uppfyller kraven enligt 1 kap. 23 § 

samma förordning 

Handläggare  

22 kap. 25 § 3:e stycket 
MB 

Besluta om villkor av mindre betydelse 
med stöd av tillståndsbeslut fattat av 
länsstyrelse eller mark- och miljödomstol 

Enhetschef  

13 § första stycket 1 och 
18 § FMH 

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 
avloppsanordning med ansluten 

vattentoalett 

Handläggare  
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13 § första stycket 2 

FMH 

Besluta i ärende om tillstånd att ansluta 

vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning 

Handläggare  

13 § fjärde stycket FMH 
Lokala 
hälsoskyddsföreskrift er 

Lokala 
vattenskyddsföreskrifter 

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 
annan avloppsanordning än sådan till 
vilken vattentoalett är ansluten inom de 

delar av kommunen där tillstånd krävs 
enligt kommunens lokala föreskrifter 

Handläggare  

19 kap. 5 § punkt 12 MB 
22 kap. 28 § första 

stycket MB 

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

överklagas 

Handläggare  

13 § andra stycket FMB Besluta i ärende om anmälan för att 

inrätta annan avloppsanordning än som 
kräver tillstånd 

Handläggare  

14 § FMH Besluta i ärende om anmälan om ändring 
av sådana avloppsanordningar som avses 
i 13 § FMH 

Handläggare  

17 § första stycket andra 

meningen FMH 
Lokala föreskrifter för 
att skydda människors 

hälsa och miljön 

Besluta i ärende om tillstånd till 

värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 
där tillstånd krävs enligt kommunens 

lokala föreskrifter 

Handläggare  

17 § första stycket första 

meningen FMH 

Besluta i ärende om anmälan för att 

inrätta en värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten 

Handläggare  

9 kap. 3 § MB 

 

Besluta att lämna ärende utan åtgärd, när 

olägenhet för människors hälsa eller 
miljön ej kunnat påvisas 

Handläggare  

9 kap. 9 § MB 
 

Besluta om åtgärder för bekämpning av 
skadedjur 

Handläggare  

Bilaga 4  Jaktförordning 
(1987:905) 

 

Besluta om skyddsjakt för att förhindra 
olägenhet för människors hälsa 

Handläggare  

9 kap. 12 § MB 

40 § första stycket p. 10 
FMH 
Lokala föreskrifter för 

att skydda människors 
hälsa och miljön 

Besluta i ärende om tillstånd eller 

anmälan för att inrätta eller använda en 
luftvärmepump där tillstånd eller anmälan 
krävs enligt kommunens lokala 

föreskrifter 

Handläggare  

9 kap. 10 § MB 
Lokala föreskrifter för 
att skydda människors 

hälsa och miljön 

Besluta i ärende om tillstånd om att 
inrätta anläggning för ny grundvattentäkt 
eller i ärende om anmälan av sådana 

anläggningar som redan finns där tillstånd 
respektive anmälan krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter 

Handläggare  

37 och 42 §§ FMH 
Lokala föreskrifter för 

att skydda människors 
hälsa och miljön 

Besluta i ärende om anmälan om 
gödselstad eller annan upplagsplats för 

djurspillning inom område med detaljplan 
eller, om kommunen så föreskrivit, annat 
tätbebyggt område 

Handläggare  

38 § FMH Besluta i ärende om anmälan om att driva 
eller arrangera viss verksamhet enligt 38 § 

FMH 

Handläggare   

9 kap. 11 § MB 
39 § FMH 
Lokala föreskrifter för 
att skydda människors 

hälsa och miljön 

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

föreskrifter 

Handläggare  
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40 § första stycket 3 

FMH 
Lokala föreskrifter för 
att skydda människors 

hälsa och miljön 

Besluta i ärende om tillstånd eller 

anmälan för att inrätta annan toalett än 
vattentoalett där tillstånd eller anmälan 
krävs enligt kommunens lokala 

föreskrifter 

Handläggare  

40 § tredje stycket FMH 

 

Besluta att meddela föreskrifter om 

begränsningar av eller villkor för utövande 
av gatumusik på viss offentlig plats om 
det behövs för att hindra att olägenheter 

för människors hälsa uppkommer 

Enhetschef  

9 kap. 12 § MB 
40 § första stycket 2 
FMH 
Lokala föreskrifter för 

att skydda människors 
hälsa och miljön 

Besluta i ärende om tillstånd eller 
anmälan för att sprida naturlig gödsel, 
slam eller annan orenlighet inom eller 
intill område med detaljplan där tillstånd 

eller anmälan krävs enligt kommunens 
lokala föreskrifter 

Handläggare  

9 kap. 12 § MB 
40 § första stycket 5 
FMH 

Lokala föreskrifter för 
att skydda människors 
hälsa och miljön 

Besluta i ärende om tillstånd eller 
anmälan till upplag eller annan 
verksamhet där tillstånd eller anmälan 

krävs inom vissa områden enligt 
kommunens lokala föreskrifter 

Handläggare  

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 

Handläggare  

27 § FMH Besluta om underrättelse till den som har 

gjort anmälan om att ärendet inte 
kommer att leda till någon åtgärd från 
myndighetens sida 

Handläggare Även om det i 

begreppet 
underrättelse 
ursprungligen 

inte legat krav 
på formellt 
beslut kan 
ställnings-

tagandet till att 
försiktighetsmå
tt inte krävs 

anses innefatta 
ett mått av 
ställningstagan
de som gör att 

det kan 
bedömas som 
ett beslut. 

Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB 

2 kap. 31 § p. 3-4 MTSF 
10 kap. 12 och 14 §§ MB 

18-21 §§ FAM 

Besluta i tillsynsärende angående 
avhjälpande av föroreningsskada 

Handläggare  

2 kap. 31 § p. 3-4 MTSF 
10 kap 123 och 14 §§ MB 
18-21 §§ FAM 

Besluta i tillsynsärende angående 
avhjälpande av allvarlig miljöskada 

Handläggare  

10 kap 4-7§§ MB Besluta i ärenden om ansvar för 
verksamhetsutövare eller den som annars 

är ansvarig för efterbehandling att utreda 
föroreningar och återställa område 

Handläggare  
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28 § FMH Besluta i anmälningsärende om 

avhjälpandeåtgärd med anledning av en 
föroreningsskada, när åtgärden kan 
medföra ökad risk för spridning eller 

exponering av föroreningarna 

Handläggare  

Vattenverksamhet, 11 kap. MB 

11 kap. 9a-b och 13 §§ 

MB 
21 och 22 §§ FVV 

Yttrande till länsstyrelsen i ärende om 

anmälan av vattenverksamhet eller till 
länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i 
ärende om tillstånd för markavvattning 

Handläggare  

Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB 

12 kap. 6 § MB Besluta avge yttrande i ärende om 
anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB 

Handläggare  

36 § SJVFS 2004:62 Besluta i ärende om undantag från 

föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket 

Handläggare  

Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB  

14 kap. 9 § tredje stycket 

MB 

Besluta att avge yttrande i ärende om 

dispens från förbud att sprida 
bekämpningsmedel över skogsmark eller 
behandla enskilda trädstammar  

Handläggare  

2 kap. 39 § § BF Besluta i ett enskilt fall ge dispens från 

förbudet i 2 kap 37 § BF 

Handläggare  

2 kap. 40 § BF Besluta i ärende om tillstånd för 

yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel när tillstånd krävs 

Handläggare  

2 kap. 41 § BF Besluta i ärende om anmälan av 
yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel 

Handläggare  

6 kap. 1 § NFS 2015:2 Besluta om tillstånd att yrkesmässigt 

använda växtskyddsmedel utomhus inom 
de delar av ett vattenskyddsområde som 
betecknas som vattentäktzon, primär 

(inre) skyddszon och sekundär (yttre) 
skyddszon, eller inom hela 
vattenskyddsområdet när zonindelning 
saknas 

Handläggare  

9 kap. 1 § NFS 2015:2 Beslut i anledning av underrättelse enligt 

9 kap. 1 § NFS 2015:3 

Handläggare  

4 kap. 4 § NFS 2015:3 Besluta i ärende om information om 
spridning av biocider 

Handläggare  

8 kap 1§ NFS 2021:10 Besluta i tillsynsärende om skydd mot 
vattenförorening vid förvaring av 
brandfarliga vätskor och spilloljor 

Handläggare  

14 och 15 §§ 

Förordning (2016:1128) 
om fluorerade 
växthusgaser 
2 kap 31 § p. 5 MTF 

Besluta i anmälnings- och tillsynsärende 

om anläggningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen 

Handläggare  

18 § förordningen 

(2007:19) om PCB m.  
 

Besluta i ärende om anmälan om åtgärd 

för att avlägsna PCB-produkter i 
byggnader och anläggningar 

Handläggare  

2 kap. 31 § 6 MTSF Besluta i ärende om tillsyn över utrustning 
i motorfordon, flyg och tåg som 
innehåller kontrollerande ämnen enligt 

förordningen (EGU) nr 517/2014 eller 
förordning (EG) nr 1005/2009 

Handläggare OBS! 
Relationen till 
EU:s 

marknadskontr
oll-förordning 
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behöver 

beaktas 

2 kap. 34 § MTSF Besluta i ärenden om åtgärder avseende 
kosmetiska produkter enligt artiklarna 24, 
25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 
i förordning (EG) 1223/2009 

Handläggare  

26 kap. 30 § MB och där 

angivna förordningar 

Besluta om föreläggande eller förbud 

(utan vite) enligt de EU-förordningar som 
anges i 26 kap. 30 § MB 

Handläggare OBS! 

Relationen till 
EU:s 
marknadskontr

oll-förordning 
behöver 
beaktas 

26 kap. 30 § MB och där 
angivna förordningar 

Besluta om att förena föreläggande eller 
förbud enligt de EU-förordningar som 

anges i 26 kap. 30 § MB med vite 

Enhetschef  

Avfall och producentansvar, 15 kap. MB 

15 kap. 18 § tredje och 

fjärde styckena MB 

Besluta i ärende om dispens/tillstånd att 

själv kompostera eller på annat sätt åter-
vinna eller bortskaffa hushållsavfall 

Handläggare  

5 kap 15§ AF Besluta om ärende om anmälan om 
kompostering eller annan 
återvinning/annat bortskaffande om 

annat hushållsavfall än trädgårdsavfall 

Handläggare  

15 kap. 25 § MB Besluta om dispens från kravet på att 
lämna kommunalt avfall, eller avfall som 
omfattas av kommunalt ansvar enligt 15 

kap. 20 §, till kommunen vid eget 
bortskaffande på fastigheten av latrin 
eller annat avfall från avloppsanordning 

Handläggare  

15 kap. 25 § 21MB 1 Besluta i ärende om dispens från förbudet 
att hantera avfall när kommunen ska 

ansvara för en viss hantering av avfall 

Handläggare  

15 kap. 25 § 2 MB  Besluta i ärende om tillstånd för en 
fastighetsinnehavare att på fastigheten 
själv återvinna eller bortskaffa avfall även 
om ett sådant tillstånd inte krävs 

Handläggare  

3 kap. 15 § AF Besluta i ärende om dispens från 

utsorteringskraven avseende bygg- och 
rivningsavfall i avfallsförordningen 

Handläggare  

5 kap. 15 § AF Besluta i anledning av anmälan om att 
kompostera eller på annat sätt behandla 
avfall som inte är trädgårdsavfall och som 

kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 
MB, från fastighetsinnehavare i 
enbostadshus 

Handläggare  

5 kap. 15 § AF Besluta i anledning av anmälan om att 
kompostera eller på annat sätt behandla 

avfall som inte är trädgårdsavfall och som 
kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 
MB, från fastighetsinnehavare för 
flerbostadshus, samfälligheter, skolor 

eller förskolor 

Handläggare  

Lokala 
renhållningsföreskrifter 

Besluta att anvisa plats för lämning av 
kommunalt avfall 

Handläggare OBS! Frågan 
hanteras oftast 
av 

avfallsansvarig 
nämnd 
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Lokala 

renhållningsföreskrifter 

Besluta om undantag i enlighet med 

renhållningsordningens 
avfallsföreskrifter: 

 Kompostering av latrin 

 Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam för 
permanentboende och 

fritidsboende 

 Befrielse från skyldigheten att 
överlämna hushållsavfall till 
kommunen 

 Förlängt hämtningsintervall för 
hushållsavfall 

 Utökat slamtömningsintervall 

 Gemensam sopbehållare 

 Undantag från 
renhållningsordningens föreskrifter 
om synnerliga skäl föreligger 

Handläggare Här ryms bl.a. 

förlängda 
intervall för 
slamhämtning, 

delade 
avfallskärl 
m.m. i den mån 
frågorna 

hanteras av 
miljönämnden. 
Undantag som 
inte är i enlighet 

med 
avfallsföreskrift
erna kan 

beslutas enligt 
M.9.2, förutsatt 
att de inte är av 
principiell 

beskaffenhet 

15 c § förordningen 
(2001:512) om 
deponering av avfall 

Besluta om dispens från föreskrifter om 
gränsvärden som Naturvårdsverket 
meddelat med stöd av 15 § 
deponeringsförordningen 

Handläggare  

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

24 kap. 3 § första stycket 

5-6 MB 

Besluta om att återkalla tillstånd, när 

verksamheten slutligt har upphört eller 
nytt tillstånd ersätter tidigare tillstånd 

Handläggare  

24 kap. 8 § MB Besluta att på ansökan av tillståndshavare 
upphäva eller ändra bestämmelser och 
villkor i ett tillståndsbeslut 

Handläggare  

Tillsyn, 26 kap. MB 

26 kap. 9 § MB Besluta om förelägganden eller förbud 

(utan vite) i ärenden som nämnden 
ansvarar för 

Handläggare  

26 kap. 13 § MB Besluta att ålägga tidigare ägare eller 
nyttjanderättshavare att lämna uppgift 
om ny ägares eller nyttjanderättshavares 

namn och adress 

Handläggare  

26 kap. 14 § MB 
Lag (1985:206) om viten 

Besluta att förena föreläggande eller 
förbud inom tillsynen med vite  

Enhetschef  

26 kap. 15 § MB Besluta att sända föreläggande eller 
förbud, som meddelats mot någon i 
egenskap av ägare m.m. till 

inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
inskrivningsregistret 

Handläggare  

26 kap. 19 § tredje 
stycket MB 

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 

Handläggare  

26 kap. 21 § MB Besluta att förelägga den som bedriver 
verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna 

de uppgifter och handlingar som behövs 
för tillsynen 

Handläggare  
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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 

Handläggare  

26 kap. 22 § första 
stycket MB 

Besluta att föreskriva att undersökning av 
verksamhet och dess verksamhet istället 
ska utföras av någon annan och utse 

någon annan att göra sådan undersökning 

Enhetschef  

26 kap. 22 § tredje 
stycket MB 

Besluta om att förena beslut om under-
sökning med förbud att överlåta berörd 
fastighet eller egendom till dess under-
sökningen är slutförd 

Handläggare  

26 kap. 17 § första 

stycket MB 
30 § MB 

Besluta ansöka om verkställighet vid 

Kronofogdemyndigheten inom kontroll 
som miljönämnden utför enligt 26 kap. 30 
§ MB 

Handläggare OBS att 

relationen till 
EU:s marknads-
kontroll-
förordning 

behöver 
beaktas 

26 kap. 17 § andra 
stycket MB 

Besluta att ansöka hos 
Kronofogdemyndigheten om särskild 
handräckning inom kontroll som 

miljönämnden utför enligt 26 kap. 30 § 
MB 

Handläggare OBS att 
relationen till 
EU:s marknads-

kontroll-
förordning 
behöver 

beaktas 
26 kap. 18 § MB Besluta om att vidta rättelse på den 

felandes bekostnad inom kontroll som 
miljönämnden utför enligt 26 kap. 30 § 
MB 

Enhetschef OBS att 

relationen till 
EU:s marknads-
kontroll-

förordning 
behöver 
beaktas 

26 kap. 26 § MB 
32 § MB 

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

Handläggare OBS att 
relationen till 

EU:s marknads-
kontroll-
förordning 
behöver 

beaktas 

Avgifter, 27 kap. MB 

27 kap. 1 § MB 
Kommunens taxa 

Besluta om avgift för prövning, tillsyn, 
kontroll och annan offentlig verksamhet 
enligt kommunens taxa om avgifter inom 
miljöbalkens tillämpningsområde 

Handläggare  

Kommunens taxa Besluta om nedsättning av avgift eller 

efterskänkande av avgift i enskilda fall 
enligt vad som föreskrivs i kommunens 
taxa 

Enhetschef  

1 kap 2 § och 9 kap. 5 § 
FAPT 

Besluta att beslut om avgift ska gälla 
omedelbart även om det överklagas 

Handläggare  

Tillträde m.m., 28 kap. MB 

28 kap. 1 och 7 §§ MB Besluta att meddela förbud vid vite att 

rubba eller skada mätapparat eller 

Enhetschef  
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liknande utrustning som behöver sättas ut 

vid undersökningar 

28 kap. 1 och 8 §§ MB Besluta att begära polishjälp för att få 
tillträde till fastigheter, byggnader, andra 
anläggningar samt transportmedel för att 
myndighetens uppgifter ska kunna 

utföras 

Handläggare  

Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB 

30 kap. 3 § MB Besluta om miljösanktionsavgift  Enhetschef Miljösanktions-
avgift som 
beslutats på 
delegation ska 

särskilt 
redovisas för 
nämnden 
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3.6 Övrigt inom miljöområdet 

Författning Ärende Delegat Anteckningar 

Strålskyddslag (2018:396) och strålskyddsförordning (2018:506) 

8 kap. 4 § SSL Besluta att begära upplysningar 
eller handlingar som behövs för 
tillsyn  

Handläggare  

8 kap. 5 § SSL Rätt att genomföra kontrollköp i 

syfte att få fram underlag för en 
dialog med en verksamhetsutövare 
i frågor som rör skyldigheten att 
förvissa sig om att en solare har 

fyllt 18 år.  

Handläggare Någon yngre än 18 år 

får dock inte anlitas. 
 

8 kap. 6 § SSL Besluta om föreläggande (utan 
vite) 

Handläggare Får inte grundas på det 
som har kommit fram 
genom ett kontrollköp. 

8 kap. 7 § SSL Besluta att förena förelägganden 
med vite 

Enhetschef  

8 kap. 8 § SSL Besluta om att omhänderta ett 

radioaktivt material eller en teknisk 
anordning som innehåller ett 
radioaktivt ämne eller som kan 
alstra strålning 

Enhetschef  

8 kap. 9 § SSL Besluta att försegla fastigheter, 

byggnader, utrymmen och andra 
anläggningar där verksamhet med 
joniserande strålning bedrivs samt 

att försegla tekniska anordningar 
som innehåller ett radioaktivt 
ämne eller kan alstra strålning, om 
det behövs för att förebygga att 

anläggningarna, utrustningarna 
eller anordningarna används 
olovligen. 

Enhetschef T.ex. försegling av 

solarielampor 

8 kap. 10 § SSL Besluta om rättelse på en felandes 
bekostnad 

 

Enhetschef Ett beslut om rättelse 
får inte grundas på det 

som kommit fram 
genom ett kontrollköp. 

8 kap. 11 och 12 §§ SSL Besluta om Polismyndighetens 
biträde vid tillsyn enligt lagen 

Handläggare  

8 kap. 14 § SSF 
Kommunens taxa 

Besluta att ta ut avgift för 
tillsynsärende enligt 

strålskyddslagstiftningen 

Handläggare  

10 kap. 4 § SLL 
Kommunens taxa 

Påföra avgift enligt föreskrifter för 
Härnösands kommuns taxa inom 
strålskyddslagens område 

Handläggare  

10 kap. 3 § SLL Besluta om att delegationsbeslut 
inte ska gälla omedelbart  

Handläggare  

§ 10 SSMFS 2012:5 Besluta i ärende om anmälan av 

kosmetiskt solarium upplåts till 
allmänheten 

Handläggare  

Skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

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

Besluta om åtgärder i fråga om 
transportmedel, bagage och annat 
gods samt djur till skydd för 

människors hälsa 

Handläggare  
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Författning Ärende Delegat Anteckningar 

17 § Lag (2006:1570) om 

skydd mot internationella 
hot mot människors hälsa 

Besluta att vidta de åtgärder som 

krävs mot fartyg eller luftfartyg för 
att skydda människors hälsa, om 
ett fartyg eller luftfartyg är drabbat 
eller misstänks vara drabbat av ett 

internationellt hot mot människors 
hälsa 

Handläggare  

22 § Lag (2006:1570) om 
skydd mot internationella 

hot mot människors hälsa 

Beslut om åtgärder som behövs för 
att i hamn utrota insekter, råttor 

och andra djur som vanligen är 
bärare av smittämnen som utgör 
en hälsorisk för människor och för 
att skydda hamnens anläggningar 

mot sådana djur 

Handläggare  

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

Beslut om åtgärder för att utrota 
insekter, råttor och andra djur som 
vanligen är bärare av smittämnen 
som utgör en hälsorisk för 

människor ombord på fartyg. 

Handläggare  

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

Utfärda intyg om vidtagen åtgärd 
till skydd för människors hälsa 

Handläggare  

8-9§§ 
Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2015:8) om skydd 
mot internationella hot mot 
människors hälsa  

Utfärda saneringsintyg för fartyg Handläggare  

10 § Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2015:8) om skydd 
mot internationella hot mot 

människors hälsa 

Besluta om förlängning av 

giltighetstid för saneringsintyg 

Handläggare  

Sprängämnesprekursorer 

7 § LOS Besluta att begära de upplysningar 

och handlingar som behövs för 
tillsynen samt att få tillträde till 
lokaler dör den ekonomiska 

aktören bedriver sin verksamhet. 
Detta gäller dock inte utrymmen 
som utgör någons bostad. Besluta 
att begära polishjälp för att få den 

hjälp som behövs för att tillsynen 
ska kunna genomföras 

Handläggare  

8 § LOS Besluta om föreläggande utan vite 
i ärende inom nämndens 
ansvarsområde 

Handläggare  

11 § LOS 

Kommunens taxa 

Besluta om att debitera avgift 

enligt fastställd taxa 

Handläggare  
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3.7 Livsmedelsområdet m.m. 

Författning Ärende Delegat Anteckningar 

Livsmedelslagen m.m. 

11 § LIVSFS 2005:20 Beslut i anledning av registrering av 
livsmedelsanläggning eller 
anläggning som omfattas av krav på 

registrering enligt regelverket om 
material i kontakt med livsmedel 

Handläggare Det finns 1 januari 2022 
inget krav på registrering 
av anläggningar som 

omfattas av förordningen 
(EG) nr 1935/2004 om 
material och produkter 
avsedda att komma i 

kontakt med livsmedel. 
Om registreringskrav skulle 
meddelas av 

Livsmedelsverket på 
föreskriftsnivå kan 
delegation att fatta beslut i 
anledning av registrering 

behövas 

Artikel 10, punkt 2 i 
förordning (EU) 
2017/625 
15 § LF 

Beslut om avregistrering av 
livsmedelsanläggning 

Handläggare  

20 § LL Beslut om att i den utsträckning det 

behövs för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet begära 
upplysningar och handlingar 

Handläggare  

22 § LL  
 

Beslut att meddela förelägganden 
och förbud (utan vite) som behövs för 

efterlevnaden av livsmedelslagen, 
lagen om animaliska biprodukter, 
lagen (2013:363) om kontroll av 

ekologisk produktion 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 

Handläggare  

23 § LL 
Viteslagen 

Beslut att förena föreläggande och 
förbud med vite 

Enhetschef  

24 § första och andra 

styckena LL 
34 § LF  
 

Besluta att ta hand om en vara samt – 

om förutsättningar för det föreligger 
– att låta förstöra varan på ägarens 
bekostnad 

Handläggare  

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 

Enhetschef  

26 § LL Besluta om rättelse på 

verksamhetsutövarens egen 
bekostnad om någon inte fullgör sina 
skyldigheter enligt lagen, de 

föreskrifter och beslut som har 
meddelats med stöd av lagen, de EU 
eller EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen eller de beslut 

Enhetschef  
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Författning Ärende Delegat Anteckningar 

som har meddelats med stöd av EU 

eller EG-bestämmelserna  

27 § LL Besluta om att begära hjälp av 
Polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller 
verkställighet av beslut, om 

förutsättningar för sådan begäran 
föreligger 

Handläggare  

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

Handläggare  

30 c § LL och 39 a-i LF Besluta om sanktionsavgift inom 

nämndens kontrollområde 

Enhetschef Sanktionsavgift som 

beslutas på delegation ska 
särskilt redovisas till 
nämnden 

Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner  

Art 138 2 c 2017/625 Besluta om att varor ska behandlas, 
att märkning ändras, eller att 

korrigerande information ska 
förmedlas till konsumenterna 

Handläggare  

Art 138 2 d 2017/625 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 

Handläggare  

Art 138 2 e 2017/625 Besluta att aktören ska öka 
egenkontrollernas frekvens  

Handläggare  

Art 138 2 g 2017/625 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 

Handläggare  

Art 138 2 h 2017/625 Besluta att hela eller delar av den 

berörda aktörens företag, eller dess 
anläggningar, installationer eller 
andra lokaler, isoleras eller stängs 
under en lämplig tidsperiod 

Handläggare  

Art 138 2 i 2017/625 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 

Handläggare  

Art 138 2 j 2017/625 Besluta att registreringen eller 
godkännandet för den berörda 
anläggningen, anordningen, 
installationen eller transportmedlet 

återkallas tillfälligt eller slutgiltigt, 
eller att en transportörs tillstånd eller 
förarens kompetensbevis återkallas 

tillfälligt eller slutgiltigt 

Handläggare  

30 c § LL  
39 a – 39 g §§ LF 

Besluta om sanktionsavgift inom 
nämndens kontrollområde 

Enhetschef  
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Författning Ärende Delegat Anteckningar 

Livsmedelsförordningen 

8 § LF Besluta om skyldighet för den som är 

sysselsatt med livsmedelsverksamhet 
att genomgå läkarundersökning om 
det behövs av livsmedelshygieniska 
skäl 

Handläggare  

23 § LF 

 

Besluta i ärende om registrering av 

livsmedelsanläggning 

Handläggare  

Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter  

3-6 §§ FAOKL 
Kommunens taxa 

Besluta riskklassning av 
livsmedelsföretag samt om årlig 
kontrollavgift 

Handläggare Se även förvaltningschefs 
vidaredelegation till 
miljöinspektör  
dnr SAM 07-464:1 

 Besluta om kontrollfrekvens för 

livsmedelsföretag 

Handläggare  

11 §§ LAF 

Kommunens taxa 

Besluta om avgift för registrering av 

anläggning 

Handläggare  

4 § LAF Besluta om avgift för kontroll och 
annan offentlig verksamhet som 
hänger samman med kontrollen 

Handläggare  

8 och 9 §§ LAF Besluta om avgift för kontroll efter 
klagomål och för uppföljande kontroll 

Handläggare  

18 §LAF  

Kommunens taxa 

Besluta om att sätta ned eller 

efterskänka avgiften 

Handläggare  

18 §LAF  
Kommunens taxa 

Besluta att inte ta ut avgift om den 
sammanlagda kontrolltiden 
underskrider 30 minuter under ett och 
samma kalenderår 

Handläggare  

5 § förordning 

(2011:1060) om 
kontroll vid export av 
livsmedel 

Besluta om avgift för exportkontroll 

och utfärdande av intyg vid kontroll 
av livsmedel 

Handläggare  

11-12 §§ 
Förordning 2006:812  

Besluta om avgift för importkontroll Handläggare  

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter  

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 EG-bestämmelser som 

kompletteras av lagen samt de beslut 
som meddelats med stöd EG-
bestämmelserna 

Handläggare  

23 § LFAB  

Viteslagen 

Besluta att förena föreläggande och 

förbud med vite 

Enhetschef  

25 § LFAB Besluta att ta hand om en vara samt – 

om förutsättningar för det föreligger 
– att låta förstöra varan på ägarens 
bekostnad 

Enhetschef  

27 § LFAB Besluta om att begära hjälp av 
Polismyndigheten för utövande av 

kontrollen eller verkställighet av 
beslut, om förutsättningar för sådan 
begäran föreligger 

Handläggare  
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Författning Ärende Delegat Anteckningar 

30 a §§ LFAB 

22 c och d §§ FFAB 

Besluta om sanktionsavgift ska 

betalas av den som påbörjar en 
verksamhet som är 
registreringspliktig utan att någon 
anmälan om registrering har gjorts, 

eller brister när det gäller att uppfylla 
krav på journalföring eller annan 
dokumentation 

Enhetschef Sanktionsavgift som 

beslutas på delegation ska 
särskilt redovisas till 
nämnden 

33 § LFAB Besluta att förordna att ett beslut ska 

gälla omedelbart även om det 
överklagas 

Handläggare  

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

3-6 §§ FAOKF 
Kommunens taxa 

Besluta om risk- och 
erfarenhetsklassificering av 
foderföretagare och företagare som 
befattar sig med animaliska 

biprodukter samt beslut om årlig 
kontrollavgift 

Handläggare OBS! Efterhandsdebitering 
från och med 2023 

11 § FAOKF 
Kommunens taxa 

Besluta om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften när det finns 

särskilda skäl 

Enhetschef  

12 § FAOKF Besluta om avgift för offentlig 

kontroll som ursprungligen inte var 
planerad och offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen 

Handläggare  

14 § FAOKF Besluta om avgift för den som 

anmäler en anläggning för 
verksamhet med foder eller 
animaliska biprodukter, eller 
driftansvarig, för registrering 

Handläggare  

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2017:2) 

12 § Besluta om fastställande av 

faroanalys enligt 2 c § samt 
undersökningsprogram och dess 
parametrar, provtagningspunkter och 
frekvensen av normal respektive 

utvidgad undersökning 

Handläggare OBS! Ny lagstiftning under 

2023 
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3.8 Alkohol, tobak och receptfria läkemedel  

Författning Ärende Delegat Anteckningar 

Alkohollagen  

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

Handläggare  

8 kap. 2 § 
1 st. AL 

Beslut om serveringstillstånd efter 
anmälan om betydande förändringar 

av ägarförhållandena 

Handläggare  

8 kap. 2 § AL 
9 kap. 12 § 2 st. 
AL 

Beslut efter ansökan från 
konkursbo om att få fortsätta 
rörelsen 

Handläggare  

8 kap. 2 § 4 st. och 6-7 
§§ AL 

Beslut om tillstånd att anordna 
tillfällig provsmakning av 

alkoholdrycker 

Handläggare  

8 kap. 4 § AL Godkännande av lokal vid catering Handläggare  
8 kap. 19 § 1 st. 

AL 

Beslut om ändring av serveringstid 

inom normaltid 

Handläggare  

9 kap. 18 § 1 st. 
1 p. AL 

Beslut om att återkalla ett 
serveringstillstånd om tillståndet inte 
längre utnyttjas 

Handläggare  

3 kap. 10 § 2 st. 
AL 

Beslut om tillfälligt förbud eller 
inskränkning av försäljning av 

alkoholdrycker och öl <3,1 
volymprocent 

Handläggare 
 

 

9 kap. 15 a § 
AL 

Beslut om kontrollköp Handläggare  

8 kap. 10 § AL Beslut om nedsättning av avgifter i 
vissa fall 

Enhetschef  

5 § alkoholförordning 

(2010:1636) 

Beslut om förlängd 

handläggningstid 

Enhetschef  

Lag om tobak och liknande produkter 

4 kap. 1 § förordning 
(2019:223) om tobak 
och liknande 
produkter 

Beslut att förlänga 
handläggningstiden med högst fyra 
månader, när det är nödvändigt på 
grund av utredningen 

Enhetschef  

5 kap. 3 § LTLP Beslut om tillstånd till försäljning av 

tobaksvaror 

Handläggare  

5 kap. 3 § LTLP 
20 § FL 

Beslut att avslå eller avvisa ansökan 
om försäljningstillstånd, om ansökan 
är ofullständig 

Handläggare  

5 kap. 4 § LTLP Begära yttrande från 
Polismyndigheten och Tullverket 

Handläggare  

5 kap. 8 § LTLP 

8 kap. 2 § LTLP 

Beslut i anledning av anmälan om 

förändrad verksamhet när 
tillståndshavare avlidit eller fått 
förvaltare enligt 11 kap. 7 § 
föräldrabalken med uppdrag som 

omfattar rörelsen 

Enhetschef  

5 kap. 9 § LTLP Beslut om tillstånd till försäljning 
efter ansökan från konkursbo 

Enhetschef  

7 kap. 7 § LTLP Beslut om begäran av upplysningar, 
handlingar, varuprover och liknande 
som behövs för myndighetens tillsyn 

Handläggare  

7 kap. 9 och 12 §§ 

LTLP 

Besluta att avskriva tillsynsärende 

och klagomålsärende utan åtgärd 

Handläggare Avser rökfria miljöer 
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Författning Ärende Delegat Anteckningar 

7 kap. 9 och 12 §§ 

LTLP 

Beslut om de förelägganden och 

förbud (utan vite) som behövs i 
samband med tillsynen 

 Ej avseende förbud mot 

fortsatt verksamhet 

7 kap. 9 § LTLP 
7 kap. 15 § LTLP 
 

Beslut att förena föreläggande eller 
förbud med vite 

Enhetschef  

7 kap. 10 § 1 p LTLP Beslut att återkalla 

försäljningstillstånd när tillståndet 
inte längre utnyttjas 

Handläggare  

6 kap. 2 § LTLP 
7 kap. 9 och 12 §§ 
LTLP 

 

Beslut om föreläggande avseende 
skyltning av rökfria miljöer 

Handläggare  

8 kap. 1 § LTLP 
Kommunens taxa 
 

Beslut om avgift för prövning av 
ansökan om försäljningstillstånd 

Handläggare  

8 kap. 2 § LTLP 
Kommunens taxa 

 

Beslut om avgift för tillsyn av den 
som bedriver tillståndspliktig eller 

anmälningspliktig försäljning 

Handläggare  

Kommunens taxa 
 

Beslut om nedsättning av avgift Enhetschef I förekommande fall 

Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

21 § LHVRL Beslut att rapportera brister i 
efterlevnaden av lagen till 
Läkemedelsverket 

Handläggare  

21 a § LHVRL Beslut om kontrollköp Handläggare  
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3.9 Plan och bygg 

Författning Ärende Delegat Anteckningar 

PBL 5 kap - Planbesked och samråd 

PBL 5 kap. 2 och 5 §§ Beslut om planbesked i de fall 
stöd för den avsedda åtgärden 
finns i en aktuell översiktsplan 

Handläggare  

PBL 5 kap. 4 § Beslut om överenskommelse med 

sökanden att planbesked får 
lämnas senare än inom fyra 
månader 

Handläggare  

PBL 5 kap. 10a§ Under arbetet med att ta fram en 
detaljplan får kommunen begära 

ett planeringsbesked från 
Länsstyrelsen enligt 10 f § 

Enhetschef  

PBL 5:11a Fatta beslut om genomförandet 
av detaljplanen kan antas 
medföra en betydande 

miljöpåverkan  

Handläggare  

PBL 9 kap - Lov m.m. 

PBL 9 kap. 2 § första 
stycket 1 och 2 

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

  

 Nybyggnad av en- eller två-
bostadshus utanför område med 

detaljplan, inom ramen för de 
villkor som bestämts i bindande 
förhandsbesked 

Handläggare  

 Nybyggnad eller tillbyggnad inom 
detaljplan för handel, kontor, 

hantverk eller industri. 

Handläggare  

 Nybyggnad av bostadshus inom 
detaljplan. 

Handläggare  

 Tillbyggnad av bostadshus Handläggare  

 Nybyggnad eller tillbyggnad av 
komplementbyggnad. 

Handläggare  

 Ny- eller tillbyggnad av kiosk, 
avloppspumpstation eller därmed 

jämförliga byggnader. 

Handläggare  

PBL 9 kap. 2 § första 

stycket 3a) 

Ta i anspråk eller inreda byggnad 

helt eller delvis för väsentligen 
annat ändamål. 

Handläggare  

PBL 9 kap. 2 § första 
stycket 3b) 

Inredande av någon ytterligare 
bostad eller någon ytterligare 

lokal för handel, hantverk eller 
industri. 

Handläggare  

PBL 9 kap. 2 § första 
stycket 3c) och 8 § 
första stycket 2c) 

Byte av färg, fasadbeklädnad, 
taktäckningsmaterial eller andra 
åtgärder som avsevärt påverkar 

byggnadens yttre utseende 

Handläggare  

PBL 9 kap. 8 § första 
stycket 2b)  

Ärende om att i område av 
värdefull miljö underhålla ett 
byggnadsverk eller ett bebyg-
gelseområde som avses i 8 kap. 13 

§ PBL i den utsträckning som 
framgår av detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

Handläggare  
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Författning Ärende Delegat Anteckningar 

PBL 9 kap. 8 § första 

stycket 1 och 16 kap. 7 § 
samt PBF 6 kap. 1 

Anordna, inrätta, uppföra, flytta 

eller väsentligt ändra 
Upplag och materialgårdar 
Fasta cisterner och andra fasta 
anläggningar för kemiska 

produkter som är hälso- och 
miljöfarliga och för varor som kan 
medföra brand eller andra 

olyckshändelser 
Radio- eller telemaster och torn 
Murar och plank 
Transformatorstation 

Parkeringsplatser utomhus 

Handläggare  

PBL 9 kap. 8 § första 
stycket 1 och 16 kap. 7 § 
samt PBF 6 kap. 3-4 §§ 

Uppsättande eller väsentlig 
ändring av skyltar eller 
ljusanordningar 

Handläggare  

PBL 9 kap. 10 § Beslut om rivningslov inom ramen 
för de föreskrifter som anges i 9 

kap. 34 § PBL, dock ej rivning av 
byggnad som ur historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt har större 

värde eller rivning som kräver 
beslut enligt annan författning 

Handläggare  

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

Handläggare  

PBL 9 kap. 14 § Bygglov för åtgärder som inte 
kräver lov 

Handläggare  

PBL 9 kap. 19 § Beslut om villkorsbesked inom 

ramen för föreskrifterna i 9 kap 19 
§ 

Handläggare  

PBL 9 kap. 22 och 27 § 
andra stycket 

Föreläggande att inkomma med 
komplettering i ett ärende 
gällande förhandsbesked eller 

bygglov 

Handläggare och 
bygglovkoordinator 

 

PBL 9 kap. 24 § Beslut om att samordning med 
miljönämnd enligt 9 kap. 24 § 1 
stycket ej ska ske, då särskilda 

skäl för det föreligger 

Handläggare  

PBL 9 kap. 27 § 

tredje stycket 

Beslut om att förlänga 

handläggningstiden för ärende 
om lov eller förhandsbesked i 
högst tio veckor utöver de 

ursprungliga tio veckorna  

Handläggare  

PBL 9 kap 33 § Beslut om tidsbegränsat bygglov 
inom ramen för föreskrifterna i 9 
kap. 33 § PBL i de fall åtgärden har 
stöd i en detaljplanebestämmelse 

om tillfällig användning av 
byggnad eller mark eller om åt-
gärden har ringa påverkan på 
omgivningen. 

Handläggare  

PBL 9 kap 36-37a §§ Beslut om villkor i lov inom ramen 

för föreskrifterna i 9 kap 36-37a §§ 

Handläggare  

PBL 9 kap. 45 § andra 
stycket och 46 § 

Föreläggande att inkomma med 
komplettering i ett 
anmälningsärende 

Handläggare och 
bygglovkoordinator 
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Författning Ärende Delegat Anteckningar 

PBL 9 kap. 45 § tredje 

stycket 

Beslut om att förlänga 

handläggningstiden för ett 
anmälningsärende i högst fyra 
veckor utöver de ursprungliga 
veckorna 

Handläggare  

PBL 9 kap 17-18 §§ Förhandsbesked om en åtgärd 

som kräver bygglov kan tillåtas på 
den avsedda platsen inom 
område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser 

Handläggare  

PBL 10 kap. m.m. - Anmälan, genomförandet av åtgärder m.m. 

F 6 kap. 10 § första 

stycket 

Beslut att, om en anmälan av 

anmälningspliktig åtgärd enligt 6 
kap. 5 § PBF är ofullständig, före-
lägga sökanden att avhjälpa bris-
terna inom viss tid vid äventyr att 

anmälan kan komma att avvisas 
eller att avgöras i befintligt skick 

Handläggare  

PBF 6 kap. 10 § andra 
stycket 

Beslut att avvisa anmälan om 
föreläggande enligt 6 kap. 10 § 

första stycket inte följs och 
anmälan är så ofullständig att 
anmälan inte kan handläggas i sak 

Handläggare  

PBL 10 kap. 13 § Beslut att utse ny kontrollansvarig 
om en kontrollansvarig har 

lämnat sitt uppdrag 

Handläggare  

PBL 10 kap. 22 § första 
stycket 1 

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

Handläggare  

PBL 10 kap. 22 § första 
stycket 2 

Beslut att förelägga byggherren 
att ge in de ytterligare handlingar 

som behövs för prövningen av 
frågan om startbesked om det en-
ligt 10 kap. 14 § PBL inte behövs 
något tekniskt samråd 

Handläggare  

PBL 10 kap. 23-24§§ Beslut att med startbesked god-

känna att en åtgärd får påbörjas 
och att i startbeskedet 
fastställa den kontrollplan som 
ska gälla med uppgift om vem 

eller vilka som är sakkunniga eller 
kontrollansvariga 
bestämma de villkor som behövs 

för att få påbörja åtgärden 
bestämma villkor och ungefärlig 
tidpunkt för utstakning som 
behövs 

bestämma de handlingar som ska 
lämnas inför beslut om slutbesked 
samt ge de upplysningar om krav 
enligt annan lagstiftning som 

behövs 

Handläggare  

PBL 10 kap. 27-28 §§ 
och 11 kap. 8, 19-20 §§ 

Anmärkning i anslutning till 
arbetsplatsbesök/besiktning inom 
ramen för nämndens 

tillsynsarbete som innefattar för 
byggherren bindande föreskrift 

Handläggare  
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Författning Ärende Delegat Anteckningar 

(föreläggande). Föreläggande 

med påföljd (vite eller åtgärd) 
beslutas av nämnden 

PBL 10 kap. 18 § Beslut att det för rivningsåtgärder 
inte behövs någon kontrollplan 

Handläggare  

PBL 10 kap 29 § Beslut om kompletterande villkor 
för bygg- eller rivningsåtgärderna 

eller för kontrollen 

Handläggare  

PBL 10 kap. 34-37 §§ Beslut om slutbesked respektive 
om interimistiskt slutbesked 
enligt föreskrifterna i 10 kap. 34-
37 §§ PBL 

Handläggare  

10 kap. 4 § PBL Beslut om att byggnadsverk får 

tas i bruk utan att slutbesked 
lämnats 

Handläggare  

PBL 11 kap.  

PBL 11:5 Pröva och besluta om 
förutsättningarna för och behovet 
av att ingripa eller besluta om en 

påföljd enligt detta kapitel, så 
snart det finns anledning att anta 
att någon inte har följt en 
gällande bestämmelse. 

Handläggare  

PBL 11 kap. 7 § Avge skriftligt ingripandebesked 

inom ramen för föreskrifterna 11 
kap. 7 § PBL 

Handläggare  

PBL 11 kap. 9 § Beslut att av polismyndigheten 
begära det biträde som behövs 
för tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL 

Handläggare  

PBL 11 kap. 17 § Beslut om lovföreläggande om en 

lovpliktig åtgärd har vidtagits 
utan lov, om det är sannolikt att 
lov kan ges för åtgärden och 
delegaten har befogenhet att 

besluta i lovärendet 

Handläggare  

PBL 11 kap. 18 § Förelägga ägare av byggnadsverk 
att inom viss tid ge synpunkter på 
övervägt uppdrag åt sakkunnig 

att utreda behovet av 
underhållsåtgärder och vem som 
ska betala kostnaderna för 
uppdraget 

Handläggare  

PBL 11kap 19§ Förelägga om att inom en viss tid 

vidta en åtgärd 
(åtgärdsföreläggande) om en 
byggherre, ägare, 
nyttjanderättshavare, väghållare, 

kontrollansvarig, sakkunnig eller 
huvudman bryter mot en 
skyldighet eller beslut. 

Handläggare  

PBL 11 kap 20§ Förelägga om att inom en viss tid 
vidta en rättelse 

(rättelseföreläggande) om en 
byggherre, ägare, 
nyttjanderättshavare, väghållare, 

kontrollansvarig, sakkunnig eller 
huvudman vidtagit en åtgärd som  

Handläggare  
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Författning Ärende Delegat Anteckningar 

bryter mot en skyldighet eller 

beslut. 

PBL 11 kap 24 § Om ett byggnadsverk för 
industriändamål inte längre 
används, får byggnadsnämnden 
förelägga ägaren att anordna 

stängsel kring det, om det behövs 
till skydd mot olycksfall. 

Handläggare  

PBL 11 kap. 30-32 §§ Beslut om förbud mot fortsatt 
arbete eller åtgärd. 

Handläggare  

PBL 11 kap. 33 § 1 Beslut om förbud mot användning 
av hela eller delar av 

byggnadsverk om 
byggnadsverket har 
säkerhetsbrister. 

Handläggare  

PBL 11 kap. 33 § 2 Beslut om förbud mot användning 
av hela eller delar av 

byggnadsverk, om det inte finns 
förutsättningar för att ge 
slutbesked 

Handläggare  

PBL 11 kap. 34 § Besluta att utse annan 
funktionskontrollant inom ramen 

för föreskrifterna i 11 kap. 34 § 
PBL 

Handläggare  

PBL 11 kap. 35 § Beslut att entlediga 
kontrollansvarig inom ramen för 

föreskrifterna i 10 kap. 11 och 11 
kap. 35 §§ PBL och att, efter 
förslag av byggherren, besluta om 
en ny kontrollansvarig 

Handläggare  

PBL 11 kap. 37 § Beslut om förbud och/eller 

föreläggande enligt 11 kap 30-32 
§§ och 33 § 1 förenat med vite. 

Enhetschef  

PBL 11 kap. 39 § Beslut att ansöka om handräck-
ning hos kronofogdemyndigheten 
för tillträde enligt 11 kap. 8 § eller 

när någon har underlåtit att 
utföra arbete eller vidta en åtgärd 
som har förelagts honom eller 
henne enligt 11 kap. 19-24 §§ PBL 

 

Handläggare  

PBL 12 kap.  

PBL 12 kap 6§ punkt 2    2. i andra fall än som avses i 11 
kap. 30-32 §§ och 33 § 1 besluta 
förelägganden eller förbud som 
förenas med vite 

 

Handläggare Att kunna förelägga om 
vite i samband med att ett 
beslut om förbud fattas 
enligt PBL 11 kap 30-32 §§. 

PBL 12 kap. 8-11 §§ och 
kommunens plan- och 
bygglovtaxa  
 

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

Handläggare  

PBL 12 kap. 8 a § och 

kommunens plan- och 
bygglovstaxa 

Nedsättning av bygglovavgift 

med anledning av överskridande 
av handläggningstid 

Handläggare  

 Rätt att höja, sätta ned eller 
efterskänka avgift i särskilda fall, 
enligt av samhällsnämnden 

Enhetschef  
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Författning Ärende Delegat Anteckningar 

fastställd taxa. För 

samhällsnämndens verksamhet, 
när det finns särskilda skäl 

PBL  12 kap. 9-11§§ Möjlighet att ta ut en planavgift 
enligt fastställd taxa. 

Handläggare  

Plan- och byggförordningen  m.m.  

PBF 3 kap. 21 § 
 

Bestämma – i kontrollplan eller 
genom särskilt beslut – att krav på 

omfattande ändringar av andra 
delar än den direkt berörda av en 
byggnad inte behöver utföras 
förrän vid en viss senare tidpunkt 

Handläggare  

PBF 8 kap. 6 § 

 

Förelägga den som äger eller 

ansvarar för en motordriven 
anordning installerad i ett 
byggnadsverk att se till att 
anordningen kontrolleras (om det 

behövs för att säkerställa att den 
uppfyller de krav som gäller för 
anordningen enligt 8 kap. 4 § PBL) 

Handläggare  

Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd (BFS 

2011:12) om hissar och 
vissa andra motordrivna 
anordningar 

Beslut om längre besiktnings-
intervall enligt 3 kap. 16 § 

Beslut om anstånd med 
besiktning i fall där det finns 
särskilda skäl enligt 3 kap. 17 §  

 

Handläggare  

PBF 5 kap. 8-16 §§ med 
tillhörande föreskrifter 
samt 11 kap. 33 § 1 PBL 

Besluta om användningsförbud 
för hissar och andra motordrivna 
anordningar 

Handläggare  

PBF 5 kap. 1-7 §§ med 
tillhörande föreskrifter 

(samt 11 kap. 19-20 §§ 
PBL) 

Besluta om föreläggande (utan 
vite) mot ägare till byggnader 

som inte fullgör sina skyldigheter 
ifråga om funktionskontroll av 
ventilationssystem 

Handläggare  

Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd om 

funktionskontroll av 
ventilationssystem och 
certifieringar av 
sakkunniga 

funktionskontrollanter, 
BFS 2011:16. 

Beslut om senareläggning av 
besiktningstidpunkt inom ramen 

för föreskrifterna i 4 § (om det 
finns särskilda skäl) 

Handläggare  

Boverkets byggregler, BFS 2011:6 

BBR 1:21 
 

Beslut att medge mindre 
avvikelse från föreskrifterna om 
det finns särskilda skäl och 

byggnadsprojektet ändå kan bli 
tekniskt tillfredsställande och det 
inte finns någon avsevärd 

olägenhet från annan synpunkt 

Handläggare  

Boverkets föreskrifter 2011:10, om tillämpning av europeiska konstruktionsstandar der (eurokoder) 

BFS 2015:6 (EKS) Beslut att medge mindre 

avvikelse från föreskrifterna om 
det finns särskilda skäl och 
byggnadsprojektet ändå kan 

Handläggare  
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Författning Ärende Delegat Anteckningar 

antas bli tekniskt tillfredsställande 

och det inte finns någon avsevärd 
olägenhet från annan synpunkt 

Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

FBL 4 kap. 25§ Företräda byggnadsnämnden vid 
samråd med 
lantmäterimyndigheten med rätt 

att anföra att frågan om 
förhandsbesked eller bygglov bör 
avgöras innan fastighetsbildning 
sker 

Enhetschef Även godkänna förrättning 

FBL 5 kap. 3 § tredje 

stycket 

Besluta att påkalla fastighetsreg-

lering som behövs för att mark 
och vatten ska kunna användas på 
ett ändamålsenligt sätt 

Enhetschef  

Anläggningslagen (1973:1149) 

AL 21 § Företräda byggnadsnämnden vid 
samråd med lantmäterimyndig-

heten med rätt att anföra att 
frågan om förhandsbesked eller 
bygglov bör avgöras innan 
gemensamhetsanläggning 

inrättas 

Enhetschef  

AL 18 § första stycket 3 Rätt att påkalla förrättning Enhetschef  

AL 30 § Godkännande av beslut eller 
åtgärd 

Enhetschef  

Ledningsrättslagen (1973:1144) 

LL 19 § Företräda byggnadsnämnden vid 
samråd med 
lantmäterimyndigheten med rätt 

att anföra att frågan om 
förhandsbesked eller bygglov bör 
avgöras innan upplåtelse av 
ledningsrätt sker 

Enhetschef  

LL 28 § Godkännande av beslut eller 

åtgärd 

Enhetschef  

Lagen (2014:320) om färdigställandeskydd 

LFS 3 § första stycket 
andra meningen 

Prövning av behov och beslut i 
frågan om färdigställandeskydd 
behövs eller inte vid nybyggnad 
av småhus som inte ska användas 

för permanent bruk 

Handläggare  

LFS 3 § första stycket 
första meningen 

Prövning av behov och beslut i 
frågan om färdigställandeskydd 
behövs eller inte vid tillbyggnad 
m.m. 

Handläggare  

Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m. 

4-16 §§  Beslut om 

bostadsanpassningsbidrag 

Handläggare  
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3.10 Skolskjuts & trafik 

Författning Ärende Delegat Anteckningar 

Skollagen 10 kap 32-
33 o 44 §§ 

Beslut om skolskjuts för elev i 
grundskolan 

Handläggare Enligt kommunens 
Skolskjutsreglemente 

Skollagen 11 kap 31-
32 o 39 §§ 

Beslut om skolskjuts för elev i 
grundsärskola 

Handläggare Enligt kommunens 
Skolskjutsreglemente 

SFS 1991:1110 Beviljande av ersättning för 

resekostnader för elev i 
gymnasieskolan 

Handläggare  

Skollagen 18 kap 30-
31 o 35 §§ 

Beslut om skolskjuts för elev i 
gymnasiesärskolan 

Handläggare  

 I samråd med kollektivtrafik-
myndigheten fatta beslut om 

mindre förändringar i trafikutbud 
och tidtabeller för den 
kollektivtrafik som bedrivs inom 
Härnösands kommun 

Verksamhetschef Flyttas till KSF 

 Samtliga erforderliga beslut 

rörande förvaltningens 
transportverksamhet inom 
kommunen 

Enhetschef  

 Samtliga erforderliga beslut 
rörande Bilpoolens verksamhet 

Enhetschef  

 

3.11 Färdtjänst 
Vid beslut i den här ärendegruppen ska hänsyn tas till kommunens Riktlinjer för färdtjänst och 

riksfärdtjänst. 

Författning Ärende Delegat Anteckningar 

Lag om färdtjänst 

1997:736 6-7 §§ 

Beslut om tillstånd för färdtjänst Handläggare Hela 3.11 flyttas till KSF 

Lag om färdtjänst 
1997:736 9 §§ 

Beslut om tillstånd varaktighet 
samt förskrifter/villkor 

Handläggare  

Lag om färdtjänst 
1997:736 8 §§ 

Beslut om ledsagare Handläggare  

Lag om färdtjänst 
1997:736 12§ 

Beslut om återkallelse Verksamhetschef  

Lag om riksfärd-

tjänst 1997:735 4-5 §§ 

Beslut tillstånd riksfärdtjänst Handläggare  

Lag om riksfärd-
tjänst 1997:735 6 §§ 

Beslut om ledsagare Handläggare  

Lag om riksfärd-
tjänst 1997:735 7 §§ 

Beslut om färdsätt Handläggare  

Lag om riksfärd-
tjänst 1997:735 9 §§ 

Beslut om återkallelse av 
tillstånd 

Verksamhetschef  
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3.12 Gata & park  

Författning Ärende Delegat Anteckningar 

Ordningslag 1993:1617, 3 
kap 8 § 

Beslut om att upplåta samt 
teckna avtal, och i 
förekommande fall ställa 

särskilda villkor, saluplatser för 
torghandel på Stora Torget 
 

Handläggare Enligt lokala 
ordningsföreskrifter för 
torghandeln i Härnösands 

kommun 

 Beslut om nedsättning av 
fastställd avgift för torghandel 

då särskilda skäl föreligger 

Verksamhetschef Enligt lokala 
ordningsföreskrifter för 

torghandeln i Härnösands 
kommun 

 Beslut om att omedelbart 
upphäva avtal om upplåtelse 

för torghandel i det fall som 
villkor eller 
ordningsföreskrifter ej följs 

Verksamhetschef  

 Beslut om att upplåta yta för 
försäljning på Foodcourten 

Kronholmen under maximalt 1 
vecka 

Handläggare  

Ordningslag 1993:1617, 3 
kap 8§ 

Flaggning och utsmyckning av 
gator och allmänna platser 
 

Handläggare Enligt allmänna 
ordningsföreskrifter 
Härnösands kommun 

LGS 3 §  

 

Ålägga fastighetsägare 

sandning, städning av 
gångbaneutrymme 

Handläggare Enligt kommunfullmäktiges 

beslut 1995-11-29 §134 

LGS 5 §  
 

Tillstånd om 
skyltning/inskränkning i 
allmänhetens tillgänglighet till 

friluftsmål 

Handläggare  

Svävarfartsförordningen 
3 § SFS 1986:305 

Yttrande över tillstånd till 
länsstyrelsen att använda 
svävare i vattenområdet 

Handläggare  
 

 

LGS 5-7 §§  Tillstånd/dispensmedgivande 
till skyltning  

Handläggare   

 Bevilja tillstånd för grävning i 

kommunal mark samt meddela 
de särskilda villkor som förenas 
med aktuellt tillstånd 

Handläggare Villkoren ska vara i 

överensstämmelse med 
gällande Grävbestämmelser 

 Meddela beslut med anledning 
av ansökningar om utplacering 

av blomlådor som 
hastighetssänkande åtgärd 

Handläggare Handläggning och beslut ska 
vara i överensstämmelse med 

antagna riktlinjer för blomlådor 
på väg 

 I samråd med utförare av 
parkeringsövervakning göra 
mindre förändringar i 

uppdragets utförande och 
omfattning 

Handläggare  

 Beslut om tilldelning av 
odlingslotter med 
utgångspunkt från tillämpat 

kö-system 

Handläggare  

 Meddela särskilda villkor samt 
teckna avtal om upplåtelse av 
odlingslott med enskild 

Handläggare  

 Beslut om omedelbar 
uppsägning av avtal om 

upplåtelse av odlingslott i det 

Verksamhetschef  
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Författning Ärende Delegat Anteckningar 

fall där innehavaren inte 

uppfyller gällande villkor 

Adresser m.m. 

 Beslut om gränser för och 
namn på gator och vägar 

Handläggare Se ”God ortnamnssed” 
Lantmäteriets rapport 2016:9 

 Yttrande över namnförslag Handläggare  

LOL 10 § SFS 2006:378 Besluta om belägenhetsadress 
(adressnumrering) 

Handläggare   

LOL 11 och 13 §§ SFS 
2006:378 

Besluta om 
lägenhetsnumrering samt 
registrera ändringar. 

Handläggare   

LOL 22 § SFS 2006:378  

 

Förelägga fastighetsägare som 

inte fullgör sina skyldigheter 

Handläggare   
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3.13 Trafikreglering & parkering 

Författning Ärende Delegat Anteckningar 

TrF 3 kap 17§ Meddela föreskrift om högsta 
tillåtna hastighet inom 
tättbebyggt område 

Handläggare  

TrF 4 kap 11§ Beslut om ändrad bärighet på 

vägar för vilken kommunen är 
väghållare 

Handläggare  

TrF 10 kap 1-3§§  Besluta om lokala 
trafikföreskrifter 

Handläggare  

TrF 10 kap 14 §  Meddela trafikföreskrifter vid 
vägarbete 

Handläggare  

TrF 13 kap 3-5 §§  Beslut om undantag från 

gällande bestämmelser 
 

Handläggare T.ex. tillfällig dispens 

TrF 13 kap 8 §  Beslut om parkeringstillstånd 
för rörelsehindrad 
 

Handläggare  

8 § Förordning 

(2007:231) om 
elektroniskt kungörande 
av vissa trafikföreskrifter 
 

Lämna behörighet till 

handläggare att administrera, 
överföra och publicera lokala 
trafikföreskrifter till STFS 

Enhetschef  

VMF 8 kap 4§ Beslut om tillåtelse om 

utmärkning samt nedtagning 
av anordningar och vägmärken 
där kommunen är väghållare 

Handläggare  

FFF 2§ Beslut om flytt av fordon Handläggare  

LFF 2§ 2st 
 

 

Beslut om flytt av fordon som 
felaktigt parkerat enligt 

gällande bestämmelser och 
varit uppställd på samma plats 
under minst sju dygn 

Handläggare  
 

 
 

LFF 2§ 3st Beslut om flytt av fordon som 
är uppställt på tomtmark som 

inte är reglerad och varit det 
fortlöpande under minst sju 
dygn 

Handläggare  

LFF och FFF Övriga erforderliga beslut med 
anledning av flytt av fordon 

Handläggare  

LKP 6 §  Beslut att förordna om 

kommunal parkeringsvakt 

Enhetschef  

TKF 15 §  Undantag från förbud enligt 
terrängkörningslagen 

Handläggare  
 

 

 Meddela beslut med anledning 
av ansökningar om utplacering 
av blomlådor som 

hastighetssänkande åtgärd 

Handläggare Handläggning och beslut ska 
vara i överensstämmelse med 
antagna riktlinjer för blomlådor 

på väg 

9-11 §§ i lag (1984:218) 
om kontrollavgift vid 
olovlig parkering 

Vid särskilda skäl avskriva 
kontrollavgifter som utfärdats 
på kommunal kvartersmark 
eller kvartersmark vilken 

kommunen förfogar över 
genom avtal  

Enhetschef  

 Meddela tillfälliga undantag 
från parkeringsförbud på 
kommunal kvartersmark eller 

annan kvartersmark vilken 

Enhetschef  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2007231-om-elektroniskt-kungorande_sfs-2007-231
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2007231-om-elektroniskt-kungorande_sfs-2007-231
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2007231-om-elektroniskt-kungorande_sfs-2007-231
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2007231-om-elektroniskt-kungorande_sfs-2007-231
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Författning Ärende Delegat Anteckningar 

kommunen förfogar över 

genom avtal 

 I samråd med utförare av 
parkeringsövervakning göra 
mindre förändringar i 
uppdragets utförande och 

omfattning 

Handläggare  
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3.14 Fritidsområdet 

Ärende Delegat Anteckningar 

Beslut om fördelning av tider mellan 
föreningar/privatpersoner 

Handläggare Enligt Riktlinjer för fördelning av tider i 
kommunala fritidsanläggningar och 
Riktlinjer för fördelning av träningstider på 

konstgräsplanerna i Härnösands kommun 

Beslut om nedsättning av samhällsnämnden 
fastställd lokalhyra eller taxa 

Verksamhetschef  

Beslut om att neka uthyrning till viss grupp 
eller organisation med hänsyn till 
ordningsproblem 

Verksamhetschef  

Beslut om att neka uthyrning till kund på grund 

av obetald hyra 

Verksamhetschef  

Beslut om att neka uthyrning till kund på grund 
av olämplig aktivitet 

Handläggare  

Beslut om nivå på anläggningsbidrag Verksamhetschef Enligt antagna riktlinjer för föreningsbidrag 
punkt 3.4 

Beslut om nivå på verksamhetsstöd till 
handikappföreningar 

Verksamhetschef Enligt antagna riktlinjer för föreningsbidrag 
punkt 3.10 

Beslut om nivå på bidrag till övriga fiske-

vårdande åtgärder 

Verksamhetschef Enligt antagna riktlinjer för föreningsbidrag 

punkt 3.11.3 
Beslut om att avslå en ansökan om kriterier 

inte är uppfyllda 

Verksamhetschef  

Beslut om öppettider och tillgänglighet för 
allmänheten inom verksamhetsområdet . 

Enhetschef  

Beslut om att stänga av besökare Enhetschef  

Beslut om priser i serveringsverksamhet Enhetschef  

Beslut om reparation/underhåll av 
anläggningar enligt fastställd budget. 

Enhetschef  

Beslut i övriga löpande driftsfrågor inom ramen 
för budget och kommunens styrande 

dokument 

Enhetschef  

 

3.15 Registreringslotterier 

Författning Ärende Delegat Anteckningar 

Spellag 2018:1138, 6 kap 
9 § 

Godkännande av 
registreringslotteri 

Handläggare  

Spellag 2018:1138, 6 kap 

10 § 

Meddela villkor för 

registreringslotteri 

Handläggare  

Spellag 2018:1138,        18 

kap 10 § 

Utse kontrollant för 

registreringslotterier 

Handläggare  

Spellag 2018:1138,        18 
kap 1 § 

Utöva tillsyn över 
registreringslotterier som 
kommunen godkänt 

Handläggare  

Spellag 2018:1138,        18 
kap 23 § 

Meddela föreläggande eller 
förbud gällande 

registreringslotteri som 
kommunen godkänt 

Verksamhetschef  

 Beslut om nedsättning av 
avgift enligt taxa för 

registreringslotteri – om 
särskilda skäl föreligger 

Verksamhetschef  
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«OrgGatuadress1» 
«OrgPostnr» «OrgPostadress» 
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«OrgGatuadress2» 
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«OrgWww» 
Telefon 

«OrgTelnr» 
Organisationsnr 

«OrgOrgNr» 

E-post 

«OrgEpost» 
Fax 

«OrgFax» 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Samhällsförvaltningen 
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mattias.eknemar@harnosand.se 
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Datum 

2023-02-08 

 

Dnr  

SAM2023-000030 

  

 

 Samhällsnämnden 

Attestantförteckning för samhällsförvaltningens 
verksamheter 2023 

Förslag till beslut  

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta 

att fastställa attestantförteckning att gälla från 2023-02-01, samt 

att delegera till förvaltningschefen att löpande under 2023 besluta om 

förändringar i attestantförteckning i samband med personal- och 
organisationsförändringar. 

Beskrivning av ärendet 

I enlighet med av kommunfullmäktige antaget attest- och 
utanordningsreglemente (KS2019-000116) och dess tillämpningar, har 

nämnder och förvaltningar att utse beslutsattestanter och ersättare. På 
förslag från kommunstyrelseförvaltningen anges även beloppsgräns i 

attestantförteckningen. 
 
I samband med att nämnden utser beslutsattestanter och ersättare bör 

förvaltningschefen få delegation att ändra i attestantförteckningen i samband 
med personal- och organisationsförändringar. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.   

Beslutsunderlag 

Attestförteckning 20230201 SAM.pdf  
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Thomas Jenssen 
Förvaltningschef 

Mattias Eknemar 
Controller 
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www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

samhallsforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 81 65 
Bankgiro 

5576-5218 
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 Samhällsnämnden 

 

Föreningsbidrag Equmenia 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta 

att i enlighet med fastlagda riktlinjer för föreningsbidrag inte bevilja 
föreningen Equmenia (888000-0438) aktivitetsstöd. 

Beskrivning av ärendet 

I Härnösands kommun finns ett rikt föreningsliv med föreningar inom olika 
områden. Föreningslivets förutsättningar är viktiga för Härnösands kommun 

och dess utveckling och kommunen är i sin tur en viktig samarbetspartner för 
de olika föreningarna. Föreningar har i sin tur i enlighet med antagna  
(2018-04-20) riktlinjer möjligheter att söka bidrag för olika kategorier. 

Bidragsberättigade föreningar ska vara allmännyttiga ideella föreningar och 
föreningen ska vara registrerad i och genomföra sin verksamhet i 

Härnösands kommun och ha minst 10 medlemmar.  

I de antagna riktlinjerna finns olika kategorier av föreningsbidrag där den 
största och vanligaste kategorin är aktivitetsstöd, där syftet är att stödja 

föreningars barn- och ungdomsaktiviteter för åldersgruppen 7–25 år.  

Bidraget grundar sig på föregående verksamhetsårs antal aktivitetsdeltagare. 

Däremot framgår tydligt i riktlinjerna att bidrag inte ges till skolidrotts-
verksamhet, förening i likvidation eller till ett trossamfund eller en 
partipolitisk förening.                                                                                              

Under senare år har den lokala Equmenia (888000–0438) föreningen med 
tillhörighet i riksorganisationen Equmenia kyrkan ansökt om bidrag för 

aktivitetsstöd. Samhällsförvaltningen har tidigare avslagit dessa ansökningar 
då samhällsförvaltningen ansett att föreningen är ett trossamfund. 

För ett förtydligande av riktlinjerna föreslår samhällsförvaltningen att 

samhällsnämnden fattar beslut om att föreningen Equmenia är ett 
trossamfund som därför inte är bidragsberättigad till aktivitetsbidrag.   
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Socialt perspektiv 

Förslaget har ingen direkt påverkan på det sociala perspektivet.  

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på det ekonomiska perspektivet och ingen 

påverkan på det juridiska perspektivet.  

Beslutsunderlag 

Inga beslutsunderlag föreligger i ärendet. 

 

Thomas Jenssen 
Förvaltningschef 

Ulf Andersson 
Trafik- och Fritidschef 
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 Samhällsnämnden 

 

Arvode lotterikontrollanter 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta 

att godkänna förslaget på ett minimiarvode på 400 kronor och ett maxarvode 
på 7000 kronor till utsedda lotterikontrollanter för större lotterier exempelvis 
andelslotterier. 

Beskrivning av ärendet 

Från och med den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden 

och en ny lag trädde i kraft – spellagen (2018:1138). Det innebär vissa 
förändringar för kommunala lotterier. Kommunerna ansvarar från och med 
den 1 januari 2019 bara för så kallade registreringslotterier. All annan licens-

givning ansvarar Spelinspektionen för.                                                                              

Av 18 kap. 1 § tredje stycket spellagen (2018:1138) framgår att tillsyn över 

sådana lotterier som avses i 6 kap. 9 § spellagen (så kallade 
registreringslotterier) ska utövas av den kommunala nämnd som kommunen 
bestämmer. Av 18 kap. 11 § spellagen framgår att Spelinspektionen genom 

tillsynsvägledning löpande ska ge stöd till och följa hur kommunerna 
bedriver sin tillsyn enligt 18 kap.  

Ett lotteri är där någon har chans att vinna ett pris och där sannolikheten att 
vinna beror på slumpen, men om utgången av arrangemanget avgörs av 
någons prestation är det normalt sett inte fråga om ett lotteri utan en tävling. 

Ett lotteri får anordnas av en ideell förening eller registrerade trossamfund 
och föreningen skall huvudsakligen vara verksam inom en enda kommun. I 

samband med att ett lotteri beviljas tillstånd ska kommunen utöva tillsyn 
över dessa lotterier och samtidigt ska en kontrollant utses av kommunen.  

Kontrollantens arvode ska fastställas av kommunen och den förening som 

beviljats ett lotteri ska betala arvodet till kommunen som i sin tur sedan 
betalar till kontrollanten. Eftersom kommunen idag inte har något formellt 

beslut om arvode till kontrollanter för så kallade andelslotterier, så föreslår 
samhällsförvaltningen att arvodet fastställs till minst 400 kronor och högst 
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7000 kronor. Redan i dag finns ett beslut att kontrollantarvodet för vanliga 
lotterier är 3% av lotteriets omsättning (antal lotter x lotteripriset).    

 

Socialt perspektiv 

Förslaget har ingen direkt påverkan på det sociala perspektivet.  

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på det ekonomiska perspektivet och ingen 
påverkan på det juridiska perspektivet.  

Beslutsunderlag 

Inga beslutsunderlag föreligger i ärendet. 

 

Thomas Jenssen 
Förvaltningschef 

Ulf Andersson 
Trafik- och Fritidschef 
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Beskrivning av ärendet 

Det överklagade beslutet 
Samhällsnämnden i Härnösands kommun (kommunen) beslutade den 6 
juni 2022 att lämna tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten 
vattentoalett samt bad-, disk- och tvättvatten till slamavskiljare med 
efterföljande modulmarkbädd för fastigheten Huggning 2:11. För 
handläggning av ansökan har även en avgift om 8 432 kr tagits ut enligt 
kommunfullmäktiges beslut för prövning av ansökan om tillstånd för 
inrättande av avloppsanordning med ansluten vattentoalett.   

Överklagandet 
Yngve Eriksson överklagar beslutet och framför att det idag finns en 
anläggning som har använts i närmare 60 år och var vid anläggandet 
godkänd av Säbrå kommun. Han betraktar den som en befintlig 
anläggning, som bör renoveras efter dagens krav, därmed bör det ej 
betalas för ett nytt tillstånd. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 

Miljöbalken 

27 kap. 1 §  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och 
tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med 
stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-
förordningar inom denna balks tillämpningsområde 

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) 

13 § 

Det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera 
vattentoaletter ska anslutas till. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsjurist Jonathan Wallmon med länsjurist 
Johannes Hill som föredragande. 
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Kopia till 
Härnösands kommun 
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Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västernorrland antingen via e-
post; vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västernorrland, 
871 86 Härnösand. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter 
och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som 
beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 0611-34 90 00. Ange 
diarienummer 5836-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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