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1RONNEBY

KOMMUN

Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden
Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2014-04-16, $ 56

Generella regler
Ärendegrupper, ärendeslag och rått att fatta beslut inom dessa delegeras an-
tingen till viss nämndledamot eller till viss befattningshavare i nämndens for-
valtning. Vid ordftirandens frånvaro träder vice ordforandena in i ordfiirandens
ställe.

Delegering gäller fiir rutinärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt. I ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt ska
beslut fattas av nämnden.

Delegat ska överlämna ärende till nämnden om ärendets beskaffenhet påkallar
detta, t ex om delegaten känner osäkerhet vid handläggningen, särskilt om
nämndens inställning eller rättspraxis inte är känd.

Ärenden får överlämnas till nämnden ftir avgörande, om ärendets karaktär be-
döms motivera det. Handläggaren ska i tveksamma fall samråda med forvalt-
ningschef om ärendet och huruvida det bör tas upp i nämnden. Deleg at äger
alltid rätt att samråda med regionala och centrala tillsynsmyndigheter i syfte att
söka tillsynsvägledning.

Delegationsbestämmelserna tar inte upp åtgärder som är av forberedande art
eller avser ren verkställighet. De utgår ifrån de ftirfattningar som gäller idag.
Rätt att fatta beslut och bedriva myndighetsutövning ska anses ftireligga enligt
denna delegationsordning, även om en bestämmelse återfinns i ett annatlag-
rum, än det som gällde när denna delegationsordning antogs. Förutsättningen är
att innebörden överensstämmer med det ursprungliga i lagrummet och vad som
framgär av denna delegationsordning.

lndelning av delegationsordning
Med beslutanderritt inom miljö- och hälsoslqtddsområdet avses rdtt attbedriva
myndighetsutövning enligt miljöbalken och med stöd av den meddelade fiir-
fattningar,lag om foder och animaliska biprodukter, livsmedelslagstiftning,
tobakslag, lag om handel med vissa låikemedel och strålskyddslagen.

Med beslutanderritt inom plan- och byggnadsområdet avses rätt att bedriva
myndighetsutövning enligt plan- och bygglagoch med stöd av den meddelade
ftirfattningar,lag om byggfelsforsäkring,Iag om bostadsanpassningsbidrag m
m, lag om energideklaration lor byggnader, fastighetsbildningslag, anlägg-
ningslag, ledningsrättslag.

Under avsnittet övriga områden återfinns generella ärenden och beslut, som
återfinns inom båda ovanstående områden och andra områden.

Anmälan av beslut
Varje beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till miljö- och
byggnadsnämnden. Besluten ska löpande lämnas av delegaterna till nämnd-
sekreteraren. Anmälan kommer nämnden till del genom en fiirteckning över
fattade beslut som läggs till kallelse och protokoll. Beslut och tillämpning av
lag som bedöms som verkställighet anmäls inte till nämnden. Exempel på verk- /tuw
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ställighet är åtalsanmälan, beslut om upphandling/avrop och anstånd med be-
talning av faktura.

Jäv
När jäv eller annat forfall floreligger for delegaten ska beslut fattas av forvalt-
ningschefen. När jäv eller annat forfall foreligger flor forvaltningschef ska be-
slut fattas av nämnden. Det åligger varje delegat att själv anmäla när risk for
jäv bedöms foreligga.

övergri pande besluts- och delegationsrätt
Förvaltningschefen (FC) har besluts- och delegationsrätt i alla ärenden i denna
delegationsordning om inget annat anges vid respektive ärendegrupp, t ex "ej
FC". Vid FC:s frånvaro har ställforeträdande ftirvaltningschef (stf FC) samma
beslutsrätt som FC. En lista visande vem som är stf FC ska hållas aktuell och
delges nämnden när denna revideras.

Vidaredelegering
Förvaltningschefen (FC) har ratt att delegera vidare beslutsrätten i alla ärenden
i denna delegationsordning, till den nivå som anges. FC har beslutanderätt i alla
ärenden i delegationsordningen. Stadsarkitekten (SA) har beslutanderätt flor de
ärendegrupper där bygglovhandläggare, byggnadsinspektör och plan- eller
bygglovarkitekt (BH) har delegation. Vidaredelegering sker genom beslut av
FC. En forteckning över vilka medarbetare som är delegater, och inom vilka
ärendegrupper, ska upprättas och hållas aktuell. Vidaredelegering kan återkal-
las av FC avseende beslut i vissa ärenden eller beslutsrätt ftir enskild delegat.
Vidaredelegering och återkallanden anmäls till nämnden.

Brådskande ärenden
I ärenden som inte är delegerade har ordföranden rått att, efter anmälan av och
efter samråd med forvaltningschefen fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Sådant beslut ska
anmälas och fiiredras vid nämndens nästa sammanträde. Vid lorfall for ordfo-
randen övergår beslutanderätten till ftirste vice ordftiranden, och vid dennes
frånvaro andra vice ordforanden.

Revideri ng av delegationsordning
Revidering och uppdatering av delegationsordningen ska ske när fiirfattnings-
ändringar eller annat behov påkallar revideringar. FC ansvarar ör atttafram
ftirslag till uppdateringar till loljd av lagändringar.

Förkortningar
I delegationsordningen används fiirkortningar fiir befattningar, nämnder, be-
grepp samt for ftirfattning. Förklaring flor dessa finns i bilaga 1 forkortnings-
lista.

/ 6rL 3"(,
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ÄReruoecnupp ÄRetoeryp ocH uppDRAGETs TNNEHALL Delecat VlllroR

lnom miljö- och hälsoskyddsområdet

A.l

A.

Besluta om tillstånd, ftirena tillstånd med villkor.
Beslut med anledning av anmälan.
Beslut med anledning av underrättelse om fiörore-
ningsskada.
Beslut med anledning av ansökan om dispens
eller undantag eller upphävande, dock ej strand-
skyddsdispenser.
Godkännande och registrering.
Besluta om villkorat samt tillftilligt eller perma-
nent upphävande av godkännande.
Omprövning av dispenser och undantag.
Äterkallanden av tillstånd.

Meddela fiirelägganden och forbud som inte är
lorenade med vite.
Förelägga verksamhetsutövare att lämna ftirslag
till kontrollprogram eller ftjrbättrande åtgärder.
Besluta med anledning av inlämnat kontrollpro-
Udfr, om dess innehåll och den fortsatta egen-
kontrollen.
Besluta att lämna klagomål utan åtgärd.

MHI
BH

MHI

Delegation gäller inte
när avslag meddelas.

A.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3

Ätagga tidigare fastighetsägare eller nyttjande- MHI
rättshavare om att lämna uppgifter om ny fastig- BH
hetsägare eller nyttj anderättshavare.
Meddela foreläggande om att lämna de uppgifter,
handlingar och prover eller genomfora de under-
sökningar som behövs ftir tillsyn och kontroll.

Begära handräckning och hjälp av polis for att få MHI
tillträde, genomfiira tillsyn, kontroll, provtagning
och undersökningar samt ta om hand varor.

Besluta om miljösanktionsavgift upp till belopp
avseende 1000 kr.

4 tu 3R'



ffiRONNEBY
KOMMUN

4

ÄReruoeeRupp ÄReruoeryP ocH UPPDRAGETs INNEHALL Deleenr VtuxoR

lnom miljö- och hälsoskyddsområdet

4.4

A.

Beslut om rättelse på den felandes bekostnad, om
ätgärd behöver vidtas genast med hänsyn taget till
risk lor allvarlig skada.
Besluta att foreläggande eller fiirbud som medde- MHI
lats fastighetsägare, eller annan nyttjanderättsha- BH
vare, ska insändas till inskrivningsmyndigheten.

4.5

4.6

4.7

4.9

a) Förelägga den som bedriver verksamhet eller
vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad lor
bostäder eller allmänt ändamål att utfora
sådana undersökningar av verksamheten och
dess verkningar som behövs ftir tillspen.

b) Föreskriva att undersökning enligt (a) i stället
skall utloras av någon annan och att utse någon
att göra sådan undersökning, om kostnaden for
undersökningen sannolikt inte överstiger ett halvt
prisbasbelopp.

c) Förena beslut om undersökning (a-b ovan) med
forbud att överlåta fastighet och annan egendom
tills undersökningen är klar.

Besluta att en vara ska

a) tas om hand eller återkallas eller

b) forstöras på ägarens bekostnad, eller blir ftiremål
ftir särskild behandling eller återsändas utanfijr
EG.

Besluta om skyldighet att genomgå läkarunder-
sökning.

Besluta om åtgärder enligt EG-ftirordning
882 I 200 4, artikel 5 4 .2a till 5 4 .2g vid bri stande
efterlevnad av livsmedelsbestämmelserna.

BH
MHI

MHI

MHI

MHI

4.8 Upphäva eller ändra villkor i beslut som medde- MHI
lats i tillstånd, och som tidigare beslutats med
delegation.

4.10

/ frL str'r
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Änenoecnupp Äneruoeryp ocH uppDRAGETs TNNEHALI DELEGAT Vtllxon

lnom plan- och byggnadsområdet

8.1 Bygg- och rivnings- och marklov m m

B.1.1 BH

med undantag av (a-h kursivt)

a) Awikelsefrån DP eller OB där genomförandetiden

fortfarande griller,

b) Annan awikelsefrån DP eller OB där genomförande-
tidenförlupit, rin en awikelse av byggnadsarean upp
till I5 %, samt awikelsefrån byggnadshöjden på 0,4
m.

Beslut och prövning avseende åtgärder som krdver
bygglov, rivningslov, marklov, anmälan enligt PBL 9
kup

c) Nybyggnation utanför DP eller OB, avseende perma-
nent huvudbyggnad eller anläggning, när förhandsbe-
sked inte meddelats och om byggnadens BYA översti-
ger 100 m2.

d) Nybyggnation inom detaljplanför handel, kontor,
hantverk eller industri om byggnadens BYA överstiger
1000 m2.

e) Tillbyggnad utanför DP eller OB av huvudbyggnad,
och drir tillbyggnaden utgör mer cin 50 % av BYA av
denna.

0 Rivningslovför byggnad som ur historisk, kulturhisto-
risk, miljömdssig eller konstntirlig synpunkt har större
vrirde eller rivning som kräver beslut enligt annan

författning.

g) Avgefi)rhandsbesked.

h) Beslut att rirendet om lov ellerförhandsbesked inte
s ka avgöras förrrin frågan om expropriationstillstånd
har avgjorts eller planarbetet har avslutats.

ä frLw
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ÄReruoeeRupp ÄneNoeryp ocH uppDRAGETs TNNEHALL Delecar Vtlxon

Inom plan- och byggnadsområdet

8.1

8.t.2

8.1.3

B.1.4

8.1.5

B.1.6

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

Bygg- och rivnings- och marklov m m

Beslut om överenskommelse med sökanden att
planbesked får lämnas senare än inom 4 mänader

Meddela villkorsbesked.

a) Förelägga om att avhjälpa brister i ansökan el
anmälan inom viss tid,

b) awisa ansökan (a) eller avgöra ärendet i befintligt BH
skick om foreläggande inte ftljs.

a) Meddela MHE att samordningsbehov foreligger BH
av handläggning av anmälan enligt 9 kap miljö-
balken och ansökan enligt plan- och bygglagen,

b) altemativt efter samråd med MHI fatta beslut om
att samordning inte behöver ske.

Förlängning av handläggningstid med l0 veckor, BH
på grund av utredning, samt information därom
till sökanden.

Beslut m m under genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder

Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att SA
slutbesked lämnats. BH

Utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig BH
lämnat sitt uppdrag.

Beslut att det lor rivningsåtgärder inte behövs
någon kontrollplan

a) Ge startbesked om tekniskt samråd inte behövs,
eller

b) forelägga byggherren om att ge in de ytterligare
handlingar som behövs ftjr att pröva fråga om
startbesked, när tekniskt samråd inte behövs.

SA

BH

BH

BH

BH

BH

8.2.4

rfr w
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8.2

Änetoecnupp ÄRenoervp ocH uppDRAGETS TNNEHALL Deleonr VtlxoR

Beslut m m under genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder

8.2.5 a) Godkänna ätgärd avseende bygg- mark- eller riv- BH
ningslov eller anmälan, genom att ge startbesked.

b) I startbeskedet fastställa kontrollplan, villkor om BH
påbörjande av åtgärder, tidpunkt ftir utstakning,
vilka handlingar som ska inlämnas inftir beslut
om slutbesked samt lämna upplysningar om krav
enligt annan lagstiftning.

8.2.6 Beslut om kompletterande villkor, om det behövs SA
lor att uppfylla forfattningskrav, och om behovet
av dem inte kunde ftirutses när startbesked gavs.

8.2.7 Avge slutbesked och godkänna slutlorda åtgärder, BH
samt att byggnadsverket får tas i bruk, om alla
krav är uppfyllda och skäl lor ingripande inte
funnits enligt 11 kap, eller om brister är forsum-
bara.

8.2.8 Avge interimistiskt slutbesked, som är beroende
av om brister avhjälps.

8.2.9 Pröva fråga om slutbesked och fråga om ingri-
pande - sk5mdsamt.

8.3 Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder

Prövning, beslut och besked i enlighet med 11

kap. plan- och bygglagen avseende:

Avge ingripandebesked BH

Lovforeläggande BH

Föreläggande om att inkomma med synpunkter BH
på en forestående underhållsutredning och betal-
ningsansvar ftir uppdraget

Föreläggande om att; inom viss tid vidta åtgärd BH

8.3.1

BH

BH

a)

b)

c)

d)

4,ftw
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Äneruoecnupp ÄRenoervp ocH uppDRAGETS TNNEHALL

B.3

Deleclr VtlxoR

BH

Avser forbud 1 1:30-
aaJJ

SA En- och tvåbostadshus

Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder

e) Föreläggande om att inom viss tid vidta rättelse.8.3.1

8.4

8.4.1

8.4.2

0 Föreläggande om att anordna stängsel runt bygg- BH
nadsverk fiir industriändamål som inte längre
används, flor att forebygga olycksfall.

h) Förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd. SA
BH

SA
BH

D Förbud mot användning av byggnadsverk.

i) Beslut om att en annan funktionskontrollant ska SA
utses, entledigande av kontrollansvarig, beslut om
nu kontrollansvarig om dessa åsidosatt sina skyl-
digheter.

k) Förena forbud mot fortsatt arbete eller åtgärd med SA
vite.

l) Begära biträde av polis för att få tillträde, genom- BH
fora tillsyn, kontroll, åtgärder.

m) Beslut rörande särskild besiktning och foreläg- BH
gande om kontroll av hissar och andra motordriv-
na anordnin gar, samt längre besiktningsinterval I

och anstånd.

n) Enligt MBN 2017-1 1-22 stryks denna punkt, se $ 241.

Mindre awikelser från Boverkets föreskrifter och byggregler

Medge mindre awikelser från Boverkets bygg-
regler (BBR), p g a särskilda skäl och utan risk
ftir avsevärd olägenhet.

Medge mindre awikelser från Boverkets fiire-
skrifter om tillämpning av europeiska konstru-
tionsstandarder (eurokoder), p g a särskilda skäl
och utan risk for avsevärd olägenhet.

BH

BH

8.4.3 Tillgänglighet

I {k 3r,
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8.6

ÄneruoecRupp Äneruoeryp ocH uppDRAGETs TNNEHALL Delecar VulroR

8.5 Boverkets föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem

Besluta om drenden avseende funktionskontroll SA
av ventilationssystem. BH

Lag (1 993:320) om byggfelsförsäkring

8.6.1 Prövning av behov av byggfelsörsäkring och
f?irdi gställandeskydd.

8.7 La ge n (1992:1 57 4) om bostadsan pass n i n gs bid rag

8.7.1 Besluta om bifall i ärenden rörande bostadsan-
passningsbidrag, inom budget, och då upp till en
kostnad per beslut om:

a) Tvä (2) prisbasbelopp BABH

b) Fyra (4) prisbasbelopp

8.8 Fastighetsbildningslag (SFS 1970:988)

Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts SA
till miljö- och byggnadsnämnden lor prövning.
Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs SA
for att mark och vatten ska kunna användas på ett
ändamålsenligt sätt.

8.8.1

B.8.2

B.8.3 Besluta att ansöka om fastighetsbestämning.

B.8.4 Godkännande av ftirrättning, forrättningsbeslut
eller gränsutmärkning

An läggningslag (SFSI 973: 1 1 49) och Ledningsrättslag (SFSI 973:1 1 441

B.9.1 Företräda miljö- och byggnadsnämnden vid sam- SA
råd med lantmäterimyndigheten.

Rätt att påkalla forrättning. SA

B.5.1

8.9.2

SA
BH

SA

SA

8.9

Godkännande av beslut eller ätgård, samt ftira
talan mot beslut.

B.9.3 SA

/ (fl oK'
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ÄReruoecnupp Änenoeryp ocH uppDRAGETs INNEHALI DELEGAT VluxoR

Besl utanderätt an gående avgifter

c.1 Beslut i enskilda ärenden och fall om avgiftsklass Delegaten
och avgift enligt gällande taxor inom nämndens i åtgärds-
verksamhetsområde. Avser respektive delegat i beslutet
beslut om åtgärder enligt taxa enl. plan- och
bygglagen, livsmedelslagen, miljöbalken m fl
och. Med ätgärd avses t.ex. beslut om bygglov
eller riskklassning.

lnom övriga områdenD

D.1

D.1.1

D.2

D.2.1

D.3

D.3.1

D.3.2

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) och Tryckfrihetsförordning
(1949:105)

Beslut i frågor om utlämnande av allmän hand- Adm
ling och prövning enligt lag, inkl beslut om sekre- MHI
tess. BH

Kommunallag (1 991 :900)

Besluta i ärenden som är så brådskande att nämn- Ordf
dens avgörande inte kan awaktas. l:e vice

Ordf,2:e
vice Ordf

Förvaltningslagen (1 986:223)

Prövning, och beslut när det gäller överklagande SA
av delegationsbeslut, rättelse av skrivfel och lik- MHI
nande i delegationsbeslut, samt omprövning av BH
delegationsbeslut.

Awisa överklagande som inkommit ftir sent.

Beslutanderätten
gäller ftir var och en

inom sitt ansvars-
område.

Överlämna handling-
ar till överprövande
myndighet utgör
verkställighet.

D.4 Delgivningslag (201 0: 1 932) / trk 0\p
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ÄneruoecRupp Äneruoeryp ocH uppDRAGETS TNNEHALL

D.4.1 Delgivningsmottagare for MBN

D.4.2 Beslut om delgivningsörfarande.

D.4.3 Beslut om annan delgivning än vanlig, muntlig
eller forenklad delgivning.

Ekonomi

D.5.1 Bokftiringsmässig avskrivning av osäkra ford-
ringar inom nämndens verksamhetsområden.

D.5.2 Beslut om upphandling och inköp inom beslutad
budget.

D.5.3

SA
MHI
BH
SA

Deleclr VtlroR
Ordf
1:e vice
Ordf,2:e
vice Ordf

MHI

Belopp om högst 0,5
pBB kr per fordran

Ar en fråga om verk-
ställighet och ska inte
anmälas till nämnden.

Ar en fråga om verk-
ställighet och ska inte
anmälas till nämnden.

(brådskande ärende)

Avser ej yttranden
över överklagade
MBN:s beslut eller
yttranden till KS

D.5

Beslut om anstånd med betalning av faktura i 10 SA
dagar.

Yttranden

Besluta att ett beslut enligt miljöbalken eller livs- MHI
medelslagen ska gälla omedelbart även om det
överklagas.

D.6

D.6.1

D.6.2

D.6.3

D.6.4

Avge yttranden till MBN i ärende angående
bygglov, rivningslov, marklov samt vid planären-
den med enkelt planforfarande samt vid utställ-
ning av plan där MBN tidigare avgett yttrande i
samrådsskedet.

Avge yltranden till MBN i ärende som inte avser BH
beslut enligt PBL, LBE, LBAB eller med stöd av
dem meddelade fiirfattningar.

Avge yttrande, anmälan och rapport till annan
myndighet, undantaget yttrande till länsstyrelsen
och mark- och miljödomstolen efter kompletterad
ansökan rörande ti llståndsp likti g mi lj öfarli g verk-
samhet och motsvarande ftir tillståndspliktig vat-
tenverksamhet, samt:
Avge yttrande tillD.6.5 1 ffiL 3K,



trRONNEBY
KOMMUN

t2

ÄReruoecRupp Äneruoeryp ocH uppDRAGETs TNNEHALL

a) Polismyndighet angående:
- Tillftillig forsälj ning
- Offentliga tillställningar
- Avlossande av skott inom planlagt område
- Tillstånd enligt allmänna lokala ordningsfiire-

skrifter till arbete som orsakar störande buller

Delecar VtlroR
MHI

MHI

b) Yttrande till nämnd som handlägger alkoholären- MHI
den.

c) Yttranden till länsstyrelsen och andra myndighe- MHI
ter där de är beslutande, rörande radonbidrag,
anmälningsärenden om naturvård, vattenverk-
samhet, tillstånd ör transport av avfall, tillstånd
ftir hantering av brandfarliga och explosiva varor
och tillstånd ör transport av farligt avfall.

Föra nämndens talan, eller befullmäktiga
ombud att ftira nämndens talan i mål och ärenden

D.6.6

D.6.7

D.7

D.7.1

D.7.2

D.7.3

D.7.4

D.8

SA

BH
Yttrande i internremisser, d v s ärenden som av-
görs inom MBN (inkl delegation).

Personaladm i nistrativa ärenden

Beslut avseende arbetets genomftirande inkl ar-
betstider, ledighet, lönesättning enligt lagstiftning
och personalpolitiska riktlinj er.

Besluta om tidsbegränsad anställning, understi-
gande 7 månader.

Beslut om användande av egen bil i tjänsten, en-
ligl, avtal, samt beslut om personalens deltagande
i kurser och utbildningar.

MBl-florhandla

övrigt

Svara for arkiwården inom MBF

Är en fråga om verk-
ställighet och ska inte
anmälas till nämnden.

Ar en fråga om verk-
ställighet och ska inte
anmälas till nämnden.

Ar en fråga om verk-
ställighet och ska inte
anmälas till nämnden.

Adm
SA

D.8.1

MHI 4ffiw
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D.8.2 Besluta om, och fiireträda MBF vid, representa-
tion och uppvaktningar.

BH
SA

4 ffL?Rr
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Bilaga I

Förkortningslista
Befattningar

Ordf

l:e vice Ordf

2:e vice Ordf

FC

MHI

SA

BH

BABH

Adm

KJ

Nämnder och enheter

KS

MBN

MBF

MHE

PBE

Tjänstgörande ordftirande i MBN

Förste vice ordftiranden i MBN

Andre vice ordforanden i MBN

Förvaltningschef på miljö- och byggnads-

forvaltningen

Milj ö- och hälsoskyddsinspektör

Stadsarkitekt

Bygglovhandläggare, byggnadsinspektör

eller plan- eller bygglovarkitekt

B ostadsanpassningsbidragshandlä ggar e

Administratör, nämndssekreterare

Kommunjurist eller anlitat biträde

Kommunstyrelsen

Miljö- och byggnadsnämnden

Milj ö- och byggnads fiirvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsenheten

Plan- och byggenheten

Begrepp

BYA

DP

OB

OVK

PBB

Lagstiftning

AF

AL

ArkivL

BBR

Byggnadsarea enligt (SS 02 1 054 :2009)

Detaljplan

Områdesbestämmelse

Obligatorisk ventilationskontroll

Prisbasbelopp

Avfallsflorordning (SFS 20 1 | :927)

Anläggningslag (SFS 197 3 : I | 49)

Arkivlag (1990:782)

Boverkets byggregler 4 rr ',/,
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DL

FBE

FBL

FMVH

FOS

FL

KL

LED

LBE

LBFF

LFAB

LHVL

LL

LivsL

LivsF

LIVSFS

LBAB

MB

NFS

OSL

PBL

PBF

RO

SSL

SJVFS

SLVFS

SNFS

TL

TFF

UB

Delgivningslag (S FS 20 I 0 : 1932)

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Fastighetsbildningslag (SFS I 970:988)

Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Förordning (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m m

Förvaltningslag (SFS 1986:223)

Kommunallag (SFS 1991 :900)

Lag (SFS 2006:985) om energideklaration

Lag (2010:101 1) om brandfarliga och explosiva varor

Lag (SFS 1993:320) om byggfelsflorsäkring

Lag (SFS 2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Lag (SFS2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Ledningsrättslag (SFS 197 3 :l I 44)

Livsmedelslag (SFS 2006:804)

Livsmedelsforordning (SFS 2006: 8 1 3)

Livsmedel sverkets foreskri ft

Lag (SFS 1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m

Miljöbalken (SFS 1998:808)

Naturvårdsverkets fiirfattningssamling

Offentli ghets- och sekretesslag (SFS 2009 :400)

Plan- och bygglag (SFS 2010:900)

Plan- och byggforordningen (SFS 201 1:338)

Renhållningsordning

Strålskyddslag (SFS 1988:220)

Jordbruksverkets ftrfattningssamling, fiireskrifter och allmänna råd

Livsmedelsverkets loreskrifter (äl dre benämning, nu LIVS F S )

Naturvårdsverkets lorfattningssamling

Tobakslag (SFS 1993:58 1)

Tryckfrihetsfiirordning (SFS 1 949: 1 05)

Utsökningsbalk (SFS l98l :77 4)

d1,t(r
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Miljö- och byggnadsnämnden

s 28e Dnr 2019-000248 002

Justering av delegationsordningen för miljö- och
byggnadsnämnden
Anette Andersson ftiredrar ärendet.

Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning skall ses över en gång per
är.

Under 2019har KLF påbörjat en översyn och uppdatering av nåimndernas
reglemente. Gällande reglemente fttr MBN har tidsftirskjutits under året och
kommer inte var klart under 2019.

Nåimnden och ftirvaltningen har i samband med denna översyn ft)r avsikt att
se över den delegationsordning som är kopplad till nämndens reglemente.

Vilket planeras att göras under våren 2020.

Under året har dock en punkt noterats, som oaktat översynen av reglementet
kan uppdateras. Det gäller rättidsprövning av överklagade beslut som fattats
i nämnden. De beslut som fattas av nämnden måste invänta kommande
nåimnd ftir rättidsprövning alternativt tas av ordftirande på
ordftirandedelegation. Processen skulle kunna kortas ner och ftirenklas
genom att handläggaren fick rätt att rättidspröva i enlighet med FL
(2017:900) 45$.

Bedömning
En kontinuerlig översyn av delegationsordningen är ett viktigt steg ftir att nå
en bra och effektiv myndighetsutövning och ett snabbt och korrekt
beslutsfattande.

Rättidsprövningen innehåller i sig inte några beslut av kontroversiell art.
Handläggaren har att konstateratvä saker, dels att beslutet inte ska omprövas
om så inte iir fallet ska byggnadsnämnden göra en rättidsprövning.

Rättidsprövningen innebär att en bedömning görs om överklagandet har
kommit in inom den överklagandetid som gäller ftir det aktuella beslutet.
Överklaganden som inkommit i rätt tid ska skickas vidare till länsstyrelsen
tillsammans med de handlingar som ingår i ärendet. Om överklagandet inte
har kommit in i rätt tid, ska nämnden besluta att awisa det.

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsniimnden ftireslås besluta att:

Sida

1(3)
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Miljö- och byggnadsnämnden

- fastställa gällande delegationsordning med en åindring. I punkten D3
kompletteras texten med en skrivning under D.3.2.

Rättidsprövning av överklagade ärenden enligt FL (2017:900) 45$, samt
awisa överklaganden som inkommit ftirsent.

Delegat BH (Bygglovhandläggare)

- Uppdra till ftirvaltningen att se över delegationsordningen under våren med
redogörelse senast nåimndssammanträdet i maj 2020.

Underlag
Delegationsordning ftir Milj ö- och byggnadsnämnden, 20I 4-04-1 6, 556

Deltar i debatten
I debatten deltar Hillevi Andersson (C), Ola Robertsson (S) och Lena Maria
Rosön (V).

Yrkanden

Ola Robertsson (S) yrkar att B.3.1 n) plockas bort fran delegationsordningen
enligt tidigare fattat beslut.

Hillevi Andersson (C) yrkar att revisionsordning ska kunna utläsas i
dele gationsordningen.

.Propositionsordning
Ordftirande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framftirt yrkande
genom öppen acklamation och finner att miljö- och byggnadsnämnden
bifaller detsamma.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att;

- fastställa gällande delegationsordning med en ändring. I punkten D3
kompletteras texten med en skrivning under D.3.2.

Rättidsprövning av överklagade ärenden enligt FL (2017:900) 45$, samt
avvisa överklaganden som inkommit ftirsent.

Delegat BH (Bygglovhandläggare)

- Uppdra till ftirvaltningen att se över delegationsordningen under våren med
redogörelse senast nåimndssammanträdet i maj 2020.

- B.3.1 n) plockas bort från delegationsordningen enligt tidigare fattat beslut.

2(3)

srgn
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Miljö- och byggnadsnämnden

- revisionsordning ska kunna utläsas i delegationsordningen.

Exp: Akten
KLF
Kommunstyrelsen/I(F

l^*;* r w ;-Kr

Utdragsbestyrkande




