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  2019-03-27 

 

Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

Dnr Mbn 2019-157  
 

Ändringar i miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning  

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag  

 

1.  Det reviderade förslaget till delegeringsordning för miljö- och 

bygglovsnämnden fastställs att gälla från och med 2019-04-09 och tills vidare. 

 
Ärendet i korthet 

En delegeringsordning behöver uppdateras löpande för att vara aktuell. Med 

anledning av beslut om förändrad organisationsstruktur för miljö- och 

bygglovsnämndens verksamheter behöver delegeringsordningen ändras för att 

stämma överens med den nya organisationsstrukturen. Några ändringar i syfte att 

förtydliga delegering av yttrande över detaljplaner samt att effektivisera 

handläggningen av bygglovsärenden föreslås också.  

 
Handlingar 

1.  Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-27 

2.  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 de förtroendevalda ska kunna ägna sig åt 

principiella och särskilt viktiga ärenden, dels att möjliggöra en effektivare 

verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning.  

 

Genom delegeringsbeslut av bygg- och miljödirektören 2019-03-12 har 

organisationsstrukturen för miljö- och bygglovsnämndens verksamheter ändrats så 

att avdelningen miljö och bygglov delats upp i två avdelningar: avdelningen miljö 

och hälsoskydd och avdelningen bygglov. Organisationsförändringen har inneburit 

att tjänsten miljö- och bygglovschef ersatts av en avdelningschef för respektive 

avdelning, miljöchef respektive bygglovschef. Nämndens delegeringsordning 

behöver ändras för att stämma överens med den nya organisationsstrukturen.  
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Föreslagna ändringar i delegeringsordningen 

Delegaten miljö- och bygglovschef ersätts i samtliga punkter där delegaten 

förekommer av miljöchef eller bygglovschef, eller båda avdelningscheferna, 

beroende på vilken verksamhet delegeringen avser.  

 

Vidare föreslås ändringar i punkterna 5.1.1, 5.1.2 och 5.1.3, om yttrande över 

detaljplaner. En översyn av de aktuella punkterna har lett till slutsatsen att punkterna 

5.1.1 och 5.1.3 är överflödiga och att delegering till avdelningscheferna enligt 5.1.2 

är tillräcklig för att säkerställa en effektiv handläggning av detaljplaneyttranden. 

Punkterna 5.1.1 och 5.1.3 föreslås därför utgå ur delegeringsordningen.  

 

I syfte att uppnå större konsekvens i fråga om delegering av beslut om bygglov och 

förhandsbesked föreslås en ändring i punkten 12.17 som innebär att delegering av 

beslut om positivt förhandsbesked utvidgas till att gälla både inom och utanför 

detaljplanelagt område. Med hänsyn till att beslut om bygglov utanför detaljplanelagt 

område, under vissa förutsättningar, är delegerat till motsvarande delegater bör även 

beslut om förhandsbesked inom samma typ av område delegeras. Bygglov och 

förhandsbesked utanför detaljplanelagt område är endast aktuellt i områden med  

sammanhållen bebyggelse.  

 

Vidare föreslås delegering av beslut om slutbesked, punkt 13.12, utvidgas till att 

omfatta både beslut att ge och att neka slutbesked. Förslaget motiveras av behovet att 

uppnå större effektivitet i handläggningen av bygglovsärenden.  

 

Ändringsförslagen är markerade med röd text och överstrykningar i den bifogade 

delegeringsordningen. 

 
Barnkonsekvensanalys 

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

 
Slutsatser 

De föreslagna ändringarna i miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning 

säkerställer att nämndens verksamheter på ett effektivt och rättssäkert sätt kan utföra 

sina uppgifter, i enlighet med den ändrade organisationsstrukturen. Därför föreslås 

att miljö- och bygglovsnämnden fastställer den reviderade delegeringsordningen att 

gälla tills vidare.  

 

 

 

Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör 

 

 
Beslutet ska skickas till  

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen (för publicering på intranätet)  


