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Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 

Dnr Mbn 2021-163 KON 

Ändringar i miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning  

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden 

 

1.  De ändringar i delegeringsordningen som nämnden beslutade om den 23 juni 2020 

ska gälla tills lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder upphör att 

gälla. 

 
Ärendet i korthet 

Nämnden beslutade den 23 juni 2020 om ändringar i delegeringsordningen 

föranledda av ny lagstiftning på smittskyddsområdet, i form av en tillfällig lag om en 

effektivare tillsyn för att minska spridningen av covid-19 på serveringsställen. Den 

tillfälliga lagen började gälla den 1 juli 2020 och slutade att gälla den 31 december 

2020. Genom en ny lag som trädde i kraft den 1 januari 2021 har den tillfälliga 

lagens giltighet förlängts till utgången av maj 2021. Förvaltningen föreslår att de 

ändringar i delegeringsordningen som nämnden beslutade om den 23 juni 2020, i beslut 

med diarienummer Mbn 2020-265, ska gälla tills lagen (2020:526) om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder upphör att gälla.  

 
Handlingar 

1.  Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-13 

2.  Miljö- och bygglovsnämndens beslut dnr Mbn 2020-265, 2020-06-23 

3.  Lag (2020:1192) om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag 

 
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). Syftet med att delegera beslutanderätten är dels att de förtroendevalda ska 

kunna ägna sig åt principiella och särskilt viktiga ärenden, dels att möjliggöra en 

effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning.  

 

Nämnden beslutade den 23 juni 2020 om ändringar i delegeringsordningen 

föranledda av ny lagstiftning på smittskyddsområdet, i form av en tillfällig lag om en 

effektivare tillsyn för att minska spridningen av covid-19 på serveringsställen. Den 



  2020-06-08 2 (2) 

 

 

  

kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet fick genom 

lagen ett särskilt tillsynsuppdrag och befogenhet att besluta om förelägganden och 

förbud mot serveringsställen. Den tillfälliga lagen började gälla den 1 juli 2020 och 

slutade att gälla den 31 december 2020. Genom en ny lag som trädde i kraft den 1 

januari 2021 har den tillfälliga lagens giltighet förlängts till utgången av maj 2021.  

 

Förvaltningen föreslår att de ändringar i delegeringsordningen som nämnden beslutade 

om den 23 juni 2020, i beslut med diarienummer Mbn 2020-265, ska gälla tills lagen 

(2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder upphör att gälla. Efter det datum då 

lagen upphört att gälla utgår avsnitt 7.8 ur delegeringsordningen. Det krävs inget nytt 

beslut av nämnden för att delegering enligt detta beslut ska upphöra att gälla. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte ha några direkta konsekvenser 

för barn.  

 
Företagskonsekvensanalys 

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte ha några direkta konsekvenser 

för företag i kommunen.  

 
Slutsatser 

Förvaltningen föreslår att de ändringar i delegeringsordningen som nämnden beslutade 

om den 23 juni 2020, i beslut med diarienummer Mbn 2020-265, ska gälla tills lagen 

(2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder upphör att gälla.  
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