Stadsbyggnadsnämndens
delegationsordning

Ändringar gjorda
 genom stadsbyggnadsnämndens beslut den 16 februari 2017, § 54
 genom stadsbyggnadsnämndens beslut den 17 maj 2018, § 147
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Inledning
Detta inledande kapitel innehåller övergripande anvisningar om delegationsordningen
och rätten att fatta delegationsbeslut. Vad som anges i kapitel 2-9 om rätt att fatta beslut
med stöd av delegation måste därför läsas mot bakgrund av vad som anges nedan.
1.1 Om delegation och delegationsordningen
Stadsbyggnadsnämnden har möjlighet att delegera rätten att fatta beslut. Att fatta beslut
med stöd av delegation innebär att man beslutar på nämndens vägnar. Ärendet är därmed
avgjort och kan – såvida det inte finns förutsättningar för omprövning – endast ändras
av högre instans efter överklagande i lagstadgad ordning. Delegationsbeslut kan
överklagas på samma sätt som beslut som fattats av nämnden.
Delegationsbeslut skall anmälas
nästkommande sammanträde.

till

stadsbyggnadsnämnden

vid

nämndens

Delegaterna utpekas med angivande av befattning. Där det i delegationsordningen är
angivet delegat (lägsta nivå) omfattas även överordnade chefer till angiven delegat av rätt
att besluta med stöd av delegationen.
Beträffande rätt att fatta beslut i ärenden enligt plan- och bygglagen 1987:10, ÄPBL, gäller
delegationsordning antagen av stadsbyggnadsnämnden 2010-02-11, nr 41, med
revideringar 2010-11-03 samt 2010-11-12.
Vid handläggning och beslut förutsätts att delegaten inhämtar nödvändig sakkunskap
samt iakttar gällande regler enligt lagar och andra föreskrifter samt för verksamheten
gällande riktlinjer.
Inom nämndens verksamhet förekommer en mängd avgöranden som inte är beslut i
kommunallagens mening utan är att hänföra till verkställighet. Sådana avgöranden
omfattas inte av delegeringsreglerna.
1.2 Ordförandens samt förvaltningschefens delegationsrätt
Ordföranden i nämnden har rätt att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens
beslut inte kan avvaktas (se punkten 2.3.1 i delegationsordningen). Vice ordförande utgör
ersättare.
Förvaltningschefen har rätt att besluta i samtliga ärenden enligt delegationsordningen
med undantag för åtgärder där delegationsrätten tillkommer nämndens ordförande eller
annan nämndsledamot. Förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera sin beslutsrätt till
annan anställd på stadsbyggnadskontoret. Beslut om vidaredelegation (beslut om
delegater) ska snarast anmälas till nämnden och biläggas delegationsordningen.
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1.3 Begränsning av delegationsrätten
Delegeringen avser inte rätt att besluta i ärende som är av större vikt eller har principiell
betydelse. Om begränsningar i delegationsrätten är särskilt stadgat i 6 kap 38 och 7 kap.
5 § kommunallagen och 12 kap 6 § plan- och bygglagen, PBL.
Delegationsrätten avser inte befogenhet att avslå en ansökan såvida det inte uttryckligen
framgår av delegationsordningen.
Delegationen innefattar inte rätt att bevilja lov om sådan känd sakägare,
bostadsrättshavare, hyresgäst eller boende eller sådan känd organisation eller förening
som nämnden haft skyldighet att underrätta om ansökan och ge tillfälle att yttra sig i
enlighet med 9 kap 25 § PBL har invänt mot förslaget.
1.4 Förkortningar
AB
AL
AML
BFS
DSF
FBL
FL
KL
LAS
LL
MB
OSL
PBL
PBF
SAM
TF

Allmänna bestämmelser
Anläggningslagen
Arbetsmiljölagen
Boverkets författningssamling
Dataskyddsförordningen EU 2016/679
Fastighetsbildningslagen
Förvaltningslagen
Kommunallagen
Lag om anställningsskydd
Ledningsrättslagen
Miljöbalken
Offentlighets- och sekretesslagen
Plan-och bygglagen
Plan- och byggförordningen
Arbetsmiljöverkets föreskrift (2000:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete
Tryckfrihetsförordningen
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2. Administrativa ärenden
2.1

Ekonomiärenden

Delegat (lägsta nivå)

Vissa ekonomiska ärenden

Delegat (lägsta nivå)

2.1.1

Bevilja kredit- och betalkort

Firmatecknare

2.1.2

Beslut om att bevilja anstånd med
betalning samt att upprätta
avbetalningsplaner

Redovisningsansvarig

2.1.3

Beslut om försäljning av egen
produktion
Beslut om periodisering av
kommunbidrag

Budgetansvarig

2.1.4

Författning

Avdelningschef
administrativa
avdelningen
Avdelningschef

2.1.5

Beslut om nedskrivning och
avskrivning av
anläggningstillgångar

2.1.6

Beslut om försäljning av
inventarier

2.1.7

Beslut om avskrivning av förluster Avdelningschef
på fordringar
administrativa
avdelningen

2.1.8

Beslut om verksamhetens
beslutsattestanter

Förvaltningschef

2.1.9

I skadeståndsärenden besluta om
ersättning upp till ett
prisbasbelopp alternativt avslå
yrkande om ersättning

Förvaltningschef

Upphandling och avtal

Delegat (lägsta nivå)

2.1.10

Beslut om planavtal

Förvaltningschef
(kontrasigneras av
planchef)

2.1.11

Beslut om att inleda upphandling
och tilldelningsbeslut inom ramen
för verksamhetens normala drift

Budgetansvarig

2.1.12

Beslut om att inleda upphandling
som alternativ till egenregi och
underlag för infordran till anbud
som inte är inom ramen för
verksamhetens normala drift

Förvaltningschef
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administrativa
avdelningen
Budgetansvarig

2.1.13

Beslut om antagande av anbud
Förvaltningschef
(tilldelningsbeslut) samt tecknande
av avtal avseende upphandlingar
som inte är inom ramen för
verksamhetens normala drift

2.1.14

Beslut om tecknande och
uppsägning av avrop på ramavtal
och serviceavtal

Budgetansvarig

2.1.15

Beslut om tecknande och
uppsägning av avrop på ramavtal
och serviceavtal

Budgetansvarig

Kostnad för konferens mm
2.1.16

Beslut om deltagande i
konferenser och kurser för
förtroendevalda

2.1.17

Beslut om deltagande i konferenser Nämndens ordförande
och kurser utanför Norden för
samt vice ordförandena
stadsbyggnadsdirektör

2.1.18

Beslut om deltagande i
konferenser och kurser utanför
Norden för anställda i övrigt

Förvaltningschef

Personalärenden m.m.

Delegat (lägsta nivå)

2.2

Författning

Nämndens
ordförande samt vice
ordförandena

Anställningsbeslut för samtliga anställda
förutom förvaltningschef
2.2.1

4 § LAS
5 § LAS
AB § 4 mom. 2

2.2.2

5 § LAS

Tillsvidareanställning
Närmaste chef
Tidsbegränsad anställning
> 6 månader
Provanställning – grundbefattning
Tidsbegränsad anställning av
arbetstagare över 67 år <90 dagar

HR-chef

Arbetsmiljö
2.2.4

3 kap AML, 6 §
SAM

Arbetsmiljöuppgifter

Förvaltningschef

2.3

Författning

Förvaltningsärenden m.m.

Delegat (lägsta nivå)
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2.3.1

6 kap 39 § KL

2.3.2

2.3.3

Beslut i ärenden som är så
brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas

Nämndens
ordförande med vice
ordförandena som
ersättare

Överklagande av domar och
beslut som gått nämndens beslut
emot (utan yttrande i sakfrågan)

Avdelningschef eller
stadsjurist

Yttrande i samband med
Stadsjurist
överprövning eller överklagande av
nämndens beslut med besked att
nämnden inte har något ytterligare
att tillföra under förutsättning att
nämnden tidigare yttrat sig i ärendet
och att nämnden följt kontorets
förslag till beslut

2.3.4

Överklagande av dom eller beslut Avdelningschef eller
om ursprungs beslutet är ett
stadsjurist
delegationsbeslut förutsatt att
ärendet inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större
vikt

2.3.5

Yttrande till domstol eller
Stadsjurist eller
myndighet i samband med
enhetschef
överprövning av delegationsbeslut
förutsatt att ärendet inte är av
principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt

2.3.6

Rätt att företräda nämnden vid
syn och domstolsförhandling

Stadsjurist eller
enhetschef

2.3.7

6 kap. 36 § KL

Ta emot delgivning i
myndighetsärenden

Registrator,
nämndsadministratör
eller stadsjurist

2.3.8

45 § FL

Beslut att avvisa ett överklagande
som kommit in för sent.

Stadsjurist

2.3.9

6 kap 4 § samt 10 Beslut om avslag på utlämnande
kap 14 § OSL 2
av allmänna handlingar samt
kap 2 § TF
förbehåll i samband med
utlämnande till enskild
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Stadsjurist

2.3.10

Art. 28 DSF

Beslut att teckna
personuppgiftsbiträdesavtal

Avdelningschef i
samråd med stadsjurist

2.3.11

Art. 12.5 DSF

Beslut att ta ut en avgift för eller
vägra att tillmötesgå en begäran
om information

Stadsjurist

2.3.12

Art 15 DSF

Beslut om den registrerades rätt
till tillgång till personuppgifter

Stadsjurist

2.3.13

Art. 16 DSF

Beslut om rätt till rättelse av
personuppgifter

Stadsjurist

2.3.14

Art. 17 DSF

Beslut om rätt till radering av
personuppgifter.

Stadsjurist

2.3.15

Art. 18 DSF

Beslut om rätt till begränsning av
behandling av personuppgifter.

Stadsjurist

2.3.16

Art. 19 DSF

Beslut om underrättelse till tredje
man om rättelse, radering eller
begränsning

Stadsjurist

2.3.17

Art. 20 DSF

Beslut om dataportabilitet

Stadsjurist

2.3.18

Art. 21 DSF

Beslut i anledning av invändningar Stadsjurist
mot behandling av
personuppgifter

2.3.19

Art. 22 DSF

Beslut i anledning av invändningar Stadsjurist
mot automatiserat individuellt
beslutsfattande, inbegripet
profilering

2.3.20

Art. 33-34 DSF

Beslut att anmäla en
personuppgiftsincident

Förvaltningschef i
samråd med
dataskyddsombud

2.3.21

36 § FL

Rättelse av delegationsbeslut

Delegaten i
ursprungsbeslutet

2.3.22

37-38 §§ FL

Omprövning av delegationsbeslut

Enhetschef

3. Beslut i ärenden enligt plan- och bygglagen 2010:900 (PBL)
3.1

Författning

Beslut enligt 5 och 6 kap PBL
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Delegat (lägsta nivå)

3.1.1

5 kap 4 §

Beslut om överenskommelse med
sökanden att planbesked får
lämnas senare än inom fyra
månader

Enhetschef
planavdelningen

3.1.2

5 kap 26 §

Enhetschef
planavdelningen

3.1.3

6 kap 6 §

Beslut att förelägga den som kan
komma att drabbas av skada till
följd av bestämmelser i detaljplan
att inom en viss tid anmäla sitt
anspråk på ersättning eller inlösen.
Beslut att göra anmälan till
inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets
allmänna del när fråga om
prövning enligt 6 kap
5 § PBL väckts i nämnden
(avstående av mark m.m.)

3.2

Författning

3.2.1

2 § första stycket
1 och 2

Beslut enligt 9 kap PBL

Enhetschef
planavdelningen

Delegat (lägsta nivå)

Beslut om bygglov inom ramen
Bygglovsarkitekt eller
för de föreskrifter som anges i 9
bygglovsingenjör
kap. 30-32 §§ PBL i följande
ärenden:
Nybyggnad av en- eller
tvåbostadshus som inte är att
hänföra till grupphusbebyggelse
(minst fem huvudbyggnader)
utanför område med detaljplan,
inom ramen för de villkor som
bestämts i bindande
förhandsbesked
Mindre nybyggnad eller
tillbyggnad inom detaljplan
för handel, kontor, hantverk
eller industri
Nybyggnad inom detaljplan av
en- eller tvåbostadshus som
inte hänför sig till rad- eller
kedjehusbebyggelse och som
inte är att hänföra till
grupphusbebyggelse (minst
fem huvudbyggnader)
Tillbyggnad av en- eller
tvåbostadshus
Ny- eller tillbyggnad av
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2 § första stycket
3a

2 § första stycket
3b
2 § första stycket
3c och 8 § första
stycket 2c
8 § första stycket
2b

2 § första stycket
1 och 2

8 § första stycket
1 (6 kap 1 §
PBF)
8 § första stycket
1 (6 kap 3-4 §
PBF)

komplementbyggnad
Ny- eller tillbyggnad av
kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation eller därmed
jämförliga byggnader
Ta i anspråk eller inreda
byggnad helt eller delvis för
väsentligen annat ändamål
inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser
Inredande av någon ytterligare
bostad eller någon ytterligare
lokal för handel, hantverk eller
industri
Byte av färg, fasadbeklädnad,
taktäckningsmaterial eller andra
åtgärder som avsevärt påverkar
byggnadens yttre utseende
Att i område av värdefull miljö
underhålla ett byggnadsverk
eller ett bebyggelseområde
som avses i 8 kap. 13 § PBL i
den utsträckning som framgår
av detaljplan eller
områdesbestämmelser
Ändring av gällande bygglov
inom ramen för tidigare
medgiven bruttoarea eller
medgiven avvikelse från
detaljplan eller
områdesbestämmelser
Nybyggnad eller väsentlig
ändring av upplag eller
materialgårdar (p. 2) fasta
cisterner (p. 4) samt murar och
plank (p. 7)
Uppsättande eller väsentlig
ändring av skyltar eller
ljusanordningar
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3.2.2

9 kap 10 §

Beslut om rivningslov, dock ej
rivning av byggnad som ur
historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig
synpunkt har större värde eller
rivning som kräver beslut
enligt annan författning

Bygglovsarkitekt
eller
bygglovsingenjör

3.2.3

11-13 §§

Beslut om marklov inom ramen
för föreskrifterna i 9 kap 35 §
PBL

Bygglovsarkitekt
eller
bygglovsingenjör

3.2.4

14 §

Bygglov för åtgärder som inte
kräver lov

Bygglovsarkitekt
eller
bygglovsingenjör

3.2.5

19 §

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

Bygglovsarkitekt
eller
bygglovsingenjör

3.2.6

22 §

Beslut att förelägga sökanden att
avhjälpa brister i ansökan samt
avvisa ansökan eller avgöra
ansökan i befintligt skick

Bygglovsarkitekt
eller
bygglovsingenjör

3.2.7

24 §

Beslut om att samordning med
miljönämnd ej ska ske

Bygglovsarkitekt
eller
bygglovsingenjör

3.2.8

27 §

Beslut om att förlänga
Bygglovsarkitekt
handläggningstiden för ärende om eller
lov eller förhandsbesked
bygglovsingenjör

3.2.9

33 §

Beslut om tidsbegränsat bygglov i
de fall åtgärden har stöd i en
detaljplanebestämmelse om
tillfällig användning av byggnad
eller mark, eller om åtgärden har
ringa påverkan på omgivningen.

Bygglovsarkitekt
eller
bygglovsingenjör

3.3

Författning

Beslut enligt 10 kap PBL

Delegat (lägsta nivå)

3.3.1

4§

Beslut om att byggnadsverk får tas Byggnadsinspektör
i bruk utan att slutbesked lämnats.

3.3.2

13 §

Beslut att utse ny kontrollansvarig Byggnadsinspektör
om en kontrollansvarig har lämnat
sitt uppdrag
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3.3.3

22 § första stycket Beslut att ge startbesked om det
1
enligt 10 kap. 14 § inte behövs
något tekniskt samråd

3.3.4

22 § första stycket Beslut att förelägga byggherren att Byggnadsinspektör
2
ge in de ytterligare handlingar som
behövs för prövningen av frågan
om startbesked om det enligt 10
kap. 14 § PBL inte behövs något
tekniskt samråd

3.3.5

23-24 §§

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

Byggnadsinspektör

3.3.6

18 §

Beslut att det för rivningsåtgärder
inte behövs någon kontrollplan

Byggnadsinspektör

3.3.7

29 §

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

Byggnadsinspektör

3.3.8

34-37 §§

Beslut om slutbesked respektive
Byggnadsinspektör
interimistiskt slutbesked (inklusive
beslut om mindre avvikelse från
föreskrifter)
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Byggnadsinspektör

3.3.9

6 kap 10 § PBF

Beslut att, om en anmälan av
Byggnadsinspektör
anmälningspliktig åtgärd enligt 6
kap. 5 § PBF är ofullständig,
förelägga sökanden att avhjälpa
bristerna inom viss tid vid äventyr
att anmälan kan komma att
avvisas eller att avgöras i befintligt
skick

3.4

Författning

Beslut enligt 11 kap PBL

Delegat (lägsta nivå)

3.4.1

7§

Avge ingripandebesked

Enhetschef
stadsarkitektavdelningen

3.4.2

9§

Beslut att av polismyndigheten
begära biträde

Enhetschef
stadsarkitektavdelningen

3.4.3

17 §

Beslut om lovföreläggande om
Bygglovsarkitekt
lovpliktig åtgärd har vidtagits utan eller
lov, om det är sannolikt att lov
bygglovsingenjör
kan ges för åtgärden och
delegaten har befogenhet att
besluta i lovärendet

3.4.4

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

Enhetschef
stadsarkitektavdelningen

3.4.5

30-32 §§

Beslut om förbud mot fortsatt
arbete eller åtgärd, även förbud
som förenas med vite

Enhetschef
stadsarkitektavdelningen

3.4.6

33 § 1

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

Enhetschef
stadsarkitektavdelningen

3.4.7

33 § 2

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

Enhetschef
stadsarkitektavdelningen
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3.4.8

34 §

Besluta att utse annan
funktionskontrollant inom ramen
för föreskrifterna i 11 kap. 34 §
PBL

Byggnadsinspektör

3.4.9

35 §

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

Byggnadsinspektör

3.4.10

39 §

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

Avdelningschef
stadsarkitektavdelningen

3.4.11

Avskrivning av ärende om
påföljd/ingripande då
rättelse/åtgärdande skett.
Avskrivning av ärende om
ingripande då överträdelse
legaliserats i efterhand

Bygglovsarkitekt,
Bygglovsingenjör,
Byggnadsinspektör
eller utredare

3.4.12

Avskrivning av ärende om påföljd
och ingripande i övrigt

Enhetschef
stadsarkitektavdelningen
eller utredare

3.5

Författning

Beslut enligt 12 kap PBL

Delegat (lägsta nivå)

3.5.1

8-11 §§ samt
kommunens
plan- och
bygglovstaxa

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

Avdelningschef eller
biträdande
avdelningschef/verksamhetscontroller

3.6

Författning

Beslut angående hissar
m.m. samt OVK

Delegat (lägsta nivå)

3.6.1

5 kap 9 § PBF

Beslut om särskild besiktning av
hissar och andra motordrivna
anordningar

Byggnadsinspektör
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3.6.2

BFS 2011:12
med ändringsförfattningar,
3 kap 4 § samt
16-17 §§

Beslut om längre
besiktningsintervall Beslut om
anstånd med kontroll
Beslut om användningsförbud för
hissar och andra motordrivna
anordningar

3.6.3

5 kap. 1-7 §§ PBF Beslut om föreläggande (utan vite) Byggnadsinspektör
mot den som inte fullgör sina
skyldigheter ifråga om
funktionskontroll av
ventilationssystem

3.6.4

BFS 2011:16
OVK 1 med
ändringsförfattningar

Beslut om senareläggning av
besiktningstidpunkt om det finns
särskilda skäl

Byggnadsinspektör

Byggnadsinspektör

4. Beslut i ärenden enligt miljöbalken (1998:808)
4.1

7 kap 7 § samt 9 § Meddela dispens från föreskrifter
andra stycket och för naturreservat, kulturreservat
10 § andra stycket och naturminne inrättade av
Malmö stad, om det finns
särskilda skäl enligt miljöbalken
samt ge tillstånd till åtgärder i
enlighet med av staden utfärdade
föreskrifter för ovan angivna
områdesskydd

Avdelningschef
strategiavdelningen

4.2

7 kap 24 §

Beslut om tillstånd till åtgärd som
berör område eller föremål som
omfattas av interimistiskt förbud

Avdelningschef
strategiavdelningen

4.3

7 kap 18 b §

Beslut om dispens från
strandskyddet

Avdelningschef
strategiavdelningen

4.5

26 kap 11 §

Föreläggande om
stängselgenombrott

Avdelningschef
strategiavdelningen
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5. Fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL
Författning

Ärende

Delegat (lägsta nivå)

5.1

4 kap 25-25a §§

Rätt att vid samråd begära att
ärendet hänskjuts till
byggnadsnämnden för prövning

Avdelningschef
planavdelningen

5.2

5 kap. 3 § tredje
stycket

Beslut att påkalla
Avdelningschef
fastighetsreglering som behövs för planavdelningen
att mark och vatten ska kunna
användas på ett ändamålsenligt sätt

5.3

14 kap 1 a §
Besluta att ansöka om
första stycket 3-7 fastighetsbestämning

Avdelningschef
planavdelningen

5.4

15 kap 11 §

Avdelningschef
planavdelningen

Godkännande av förrättning,
förrättningsbeslut eller
gränsutmärkning

6. Anläggningslagen (1973:1149), AL
Författning

Ärende

Delegat (lägsta nivå)

6.1

12 och 23 §§

Företräda byggnadsnämnden vid
samråd med
lantmäterimyndigheten

Avdelningschef
planavdelningen

6.2

18 §

Rätt att påkalla förrättning

Avdelningschef
planavdelningen

6.3

30 §

Godkännande av beslut eller åtgärd Avdelningschef
planavdelningen

7. Ledningsrättslagen (1973:1144), LL
Författning

Ärende

Delegat (lägsta nivå)

7.1

21 §

Företräda nämnden vid samråd
med lantmäterimyndigheten

Avdelningschef
planavdelningen

7.2

28 §

Godkännande av beslut eller åtgärd Avdelningschef
planavdelningen
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8. Lag om lägenhetsregister (2006:378), förordning (2000:308) om
fastighetsregister m.m.
Författning

Ärende

Delegat (lägsta nivå)

8.1

Beslut enligt lagen om lägenhetsregisterförutom förelägganden vid vite eller
ansökan om utdömande av vite

Sakansvarig
handläggare vid
stadsmätningsavdelningen

8.2

Namnärenden avseende ändrad
omfattning eller sträckning av
redan namnsatta objekt

Avdelningschef
stadsmätningsavdelningen

9. Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m., BAB

9.1

9.2

Författning

Ärende

Delegat (lägsta nivå)

16 och 18 §

Beslut att bevilja
bostadsanpassningsbidrag upp till
ett prisbasbelopp

Handläggare vid
enheten för
bostadsanpassning

Beslut att bevilja
bostadsanpassningsbidrag m.m.

Enhetschef enheten
för bostadsanpassning

16 och 18 §

9.3

16 och 18 §

Beslut att avslå ansökan om
bostadsanpassningsbidrag

Enhetschef enheten
för bostadsanpassning

9.4

12-14 §§

Beslut om bidrag för återställning
av anpassade bostäder

Enhetschef enheten
för bostadsanpassning

9.5

15 §

Överenskommelse om övertagande
av en anordning som tidigare har
installerats med stöd av
bostadsanpassningsbidrag och
ekonomiskt stöd I samband med
det.
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9.5

9.6

19 §

21 §

Återkalla bidragsbeslut om de
förutsättningar som låg till grund
för beslutet inte längre föreligger

Enhetschef enheten
för bostadsanpassning

Beslut om återbetalning av bidrag

Enhetschef enheten
för bostadsanpassning
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