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Miljö- och bygglovsnämnden

Dnr Mbn 2019-157
Ändring 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 2019-02-19 och tills vidare.

Ärendet i korthet

En delegeringsordning behöver uppdateras löpande för att vara aktuell. Med
anledning av lagändringar som trätt i kraft 1 januari 2019 föreslår bygg- och
miljöförvaltningen att tillägg görs i en punkt. Förändringarna beror på ändringar i
livsmedelslagstiftningen.
Handlingar

1.
2.

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-07
Förslag till ändrad 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 delegeringsordningen 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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Föreslaget tillägg i delegeringsordningen

Förvaltningen föreslår ett tillägg i delegeringsordningen med anledning av förändring
i livsmedelslagen. I livsmedelslagen (2006:804) har det tillkommit bestämmelse om
sanktionsavgift.
Enligt 30 a § livsmedelslagen är kontrollmyndigheter, i detta fall miljö- och
bygglovsnämnden, skyldiga att ta ut sanktionsavgifter när en livsmedelsanläggning
inte är registrerad (anmäld till nämnden) innan de påbörjar sin verksamhet. En
livsmedelsanläggning ska vara registrerad i den kommun där verksamheten bedrivs.
Innan denna förändring i lagstiftningen, som trädde i kraft vid årsskiftet, var
kontrollmyndigheterna skyldiga att åtalsanmäla de verksamheter som inte var
registrerade innan de påbörjade sin verksamhet.
Sanktionsavgifterna tillfaller staten. Sanktionsavgifterna grundar sig på
verksamhetens årsomsättning, avgiften får dock som lägst bestämmas till 2 500
kronor och som högst 75 000 kronor oavsett årsomsättning.
Tillägget är markerat med gul bakgrundsfärg och röd text i förslaget till ändrad
delegeringsordning.
Barnkonsekvensanalys

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

Den föreslagna ändringen 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

Jenny Färm
T.f. Miljö- och bygglovschef

Beslutet ska skickas till

Akten
Kommunstyrelseförvaltningen (för publicering på intranätet)

