Delegeringsordning för Miljö- och bygglovsnämnden
Fastställd av miljö- och bygglovsnämnden den 9 maj 2012, § 52, ändrad 7 maj 2013
§ 53, ändrad 1 oktober 2013 § 91, ändrad 3 juni 2015 § 93
Delegeringsordning och särskild arbetsordning

Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde finns i
kommunallagens 6 kap 33-38 §§.
En nämnd kan uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd
hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av
ärenden (§ 33).
Enligt 34 § får beslutanderätten inte delegeras i följande slag av ärenden:
1.
2.
3.
4.

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden,
och vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Delegat ska snarast anmäla sina delegeringsbeslut till miljö- och bygglovsnämnden.
Av anmälan ska framgå:
- vilken typ av beslut som har fattats (t ex ”anställning av …”)
- vilken punkt i delegeringsordningen som åberopas för beslutet; om det gäller
vidaredelegering ska det framgå vem som fattat beslutet, samt datum för beslut.
Varje delegat ska alltid noga pröva om ett visst ärende är av sådan art att det faller
inom delegeringsordningen eller måste prövas av miljö- och bygglovsnämnden. En
delegat får överlämna ärende som omfattas av delegeringsordningen till nämnden för
beslut. Ett skäl för detta kan vara att ärendet bedöms vara av principiell beskaffenhet
eller annars större vikt.
Särskilt om överklagande

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:
- Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens
beslut.
- Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av
delegeringsbeslut.
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Observera att endast nämnden själv har rätt att överklaga eller avge yttrande över
beslut eller dom som ändrar beslut som nämnden har tagit i dess helhet.
Samråd med stadsarkitekt i bygglovsärenden

Innan beslut fattas i ärenden om bygglov ska delegaten samråda med stadsarkitekten
om ärendet innehåller väsentliga inslag av gestaltningsfrågor, är av kommunstrategisk karaktär eller annars är av komplicerad art. Om stadsarkitekten avstyrker
en delegats förslag till beslut i ett bygglovsärende får ärendet inte avgöras genom
delegeringsbeslut. Utan hinder av det ovan sagda får miljö- och bygglovsnämndens
ordförande, vice ordförande eller dess arbetsutskott fatta beslut med stöd av denna
delegeringsordning.
Begreppsförklaring

Delegaten ”Administratör” är ett samlingsnamn för personal som arbetar som
registrator, bygglovkoordinator och IT- samordnare.

