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Dnr Mbn 2018-117 KON 

Ändringar i miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning  

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden 
 
1. Det reviderade förslaget till delegeringsordning för miljö- och bygglovsnämnden 

fastställs att gälla från och med 2018-11-20 och tills vidare. 
 
Ärendet i korthet 

En delegeringsordning behöver uppdateras löpande för att vara aktuell. Med 
anledning av lagändringar som trätt i kraft under året och för att säkerställa en 
effektiv verksamhet föreslår bygg- och miljöförvaltningen att tillägg och ändringar 
görs i ett flertal punkter. Förändringarna beror huvudsakligen på ändringar och 
tillägg i de lagar som reglerar verksamheten.  
 
Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-12 
2. Förslag till ändrad delegeringsordning 
3. Nu gällande delegeringsordning 
 
Bakgrund 

En kommunal nämnd får, med vissa begränsningar, uppdra åt presidiet, ett utskott, en 
förtroendevald eller en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller viss grupp av ärenden. Delegering av ärenden inom en nämnds 
verksamhetsområde regleras i 6 kap. 37-39 §§ och i 7 kap. 5-7 §§ kommunallagen 
(KL). Bestämmelser om delegering finns även i plan- och bygglagen (PBL). Syftet 
med att delegera beslutanderätten är dels att förtroendevalda ska kunna ägna sig åt 
principiella och särskilt viktiga ärenden, dels att möjliggöra en effektivare 
verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning. 
 
Delegeringsordningen är ett av de främsta verktyg som förvaltningen har för att 
kunna utföra de uppgifter som ålagts nämnden. Det är därför viktigt att delegerings-
ordningen är uppdaterad och stämmer överens med de krav som ställs på 
verksamheten samtidigt som den tillgodoser demokratiintresset och medborgarens 
rätt till insyn i nämndens åtaganden. 
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Föreslagna ändringar i delegeringsordningen 

Förvaltningen föreslår tillägg och ändringar i ett flertal punkter med anledning av 
lagändringar som trätt i kraft under året samt att det uppstått behov av ändringar i 
vissa punkter för att säkerställa effektiva verksamheter. Det finns också några 
punkter där ett förbiseende har gjort att delegaten har fallit bort, dessa punkter 
föreslås uppdateras med delegaten bygg- och miljödirektören. Ändringar och tillägg 
är markerade med gul bakgrundsfärg och röd text i förslaget till ändrad 
delegeringsordning. De delegater som anges i kolumnen rubricerad ”Vidaredelegerad 
till” utgör förslag till beslut om vidaredelegering som ska fastställas av angiven 
delegat efter att ändringarna i delegeringsordningen beslutats av nämnden. 

 
Ny förvaltningslag 

En ny förvaltningslag har antagits vilket bland annat innebär vissa förändringar i de 
skrivningar som beskriver myndighetens möjligheter att kräva komplettering i ett 
ärende eller att avvisa ärenden som är alltför ofullständiga för att kunna avgöras. 
Även skrivningar kring förutsättningarna för att ompröva beslut som tidigare har 
fattats av nämnden har reviderats vilket har inneburit uppdaterade skrivningar. En 
nyhet i den nya förvaltningslagen är att en enskild, som väckt ett ärende hos en 
myndighet, under vissa omständigheter har rätt att begära att myndigheten ska 
avgöra ärendet inom viss tid, om handläggningen drar ut på tiden (så kallad 
dröjsmålstalan). För att garantera effektivitet i förvaltingens verksamheter behöver 
förvaltningen ha möjlighet att besluta att avslå en sådan begäran om att avgöra ett 
ärende.  
 
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) 

Ett antal nya punkter i förslaget beskriver insatser som behöver göras för att anpassa 
verksamheten till EU:s nya dataskyddsförordning. Det inkluderar att utse 
dataskyddsombud för nämnden, att anmäla dataskyddsincident och andra insatser 
som behövs för att fullgöra myndighetens skyldigheter som följer av regelverket. 
Utgångspunkten för skrivningarna är en kommungemensam grund som har tagits 
fram av kommunens dataskyddsombud. 
 
Yttranden till olika instanser 

Ändringar i reglerna om förfarandet vid antagande av detaljplaner i plan- och 
bygglagen har inneburit behov av uppdatering av de punkter i delegeringsordningen 
som reglerar yttranden över detaljplaner. Det som tidigare kallades normalt 
planförfarande kallas nu utökat planförfarande och det som tidigare kallades enkelt 
planförfarande kallas nu standardförfarande. Lagändringarna innebär ingen 
förändring i sak i hanteringen av yttranden över detaljplaner. Även vissa ändringar i 
fråga om att lämna yttranden till annan kommun och vissa tillsynsmyndigheter  
(kemikalieinspektionen respektive länsstyrelsen) föreslås.  
 
Ändrad strålskyddslag (2018:396) 
 
Strålskyddslagen har uppdaterats vilket innebär en uppdaterad numrering för 
lagstiftningen. En nyhet i den ändrade lagen är att tillsyn över radonhalt i bostäder 
och lokaler som allmänheten har tillträde till nu faller inom ramen för 
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strålskyddslagen, vilket medför behov av att uppdatera delegeringsordningen så att 
även denna tillsyn omfattas.  
 
Beslut om att inrätta biotopskyddsområde 
 
Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om att miljö- och bygglovsnämnden har rätt 
att besluta om dispens från föreskrifter som gäller för biotopskyddsområden. För det 
fall att ärendet fastställs i kommunfullmäktige behöver en komplettering göras för att 
möjliggöra beslut om detta på delegation.  
 
Avfall och producentansvar 
 
Punkt 7.6.1. och 7.6.3 utgår på grund av att ansvaret för avfall och producentansvar 
flyttats över från miljö- och hälsoenheten till avfallsenheten, vars verksamhet faller 
inom tekniska nämndens verksamhetsområde.  
 
Barnkonsekvensanalys 

Vi bedömer att de föreslagna ändringarna inte har någon påverkan på barn. 
 
Slutsatser 

De föreslagna ändringarna i miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning 
innebär att miljö- och bygglovsnämndens verksamheter kan fortsätta uppfylla de 
krav på nämndens verksamheter som ställs i ny och ändrad lagstiftning. Vidare 
bedöms ändringarna förbättra effektiviteten i verksamheten utan att äventyra 
medborgarens rätt till insyn i nämndens åtaganden. Därför föreslås att miljö- och 
bygglovsnämnden fastställer den reviderade delegeringsordningen att gälla tills 
vidare.  
 
Johan Bergman  
Bygg- och miljödirektör   
 
 
Amanda Touman  Jenny Färm 
Bygglovschef Miljöchef 
 
 
Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen (för publicering på intranätet) 
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