Bilaga
Delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Denna bilaga är ett tillägg till den gällande delegationsordningen antagen
av Bygg- och miljönämnden och gäller för ärenden enligt lagen (2020:256)
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Inledning
Med stöd av 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 5 § kommunallagen (2017:725),
KL, och med beaktande av de begränsningar som framgår av 6 kap. 38 § KL
beslutar Bygg- och miljönämnden att i nedan redovisade
ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten till där angivna delegater.

Generell begränsning av delegeringens omfattning
Delegeringen ger inte rätt att avgöra ärenden som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt, med undantag för befogenheten att
besluta i brådskande ärenden enligt 6 kap. 39 § KL.
MHI – Miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöinspektör,
hälsoskyddsinspektör
LI – Livsmedelsinspektör
EC – Enhetschef; plan-, bygg- och miljöchef
Anmälan av beslut




Beslut som fattas med stöd av delegation från nämnden ska anmälas
vid nästkommande nämndsammanträde om inget annat framgår nedan
(6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § KL).
Beslut i brådskande ärenden som fattas med stöd av 6 kap. 39 § KL ska
alltid anmälas vid nästa sammanträde med nämnden (6 kap. 40 §
andra stycket KL).

Delegerade ärenden/ärendegrupper
Där inget annat anges avser lagrumshänvisningar lagen (2020:256) om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Hänvisningar avser följande lagar:
kommunallagen (2017:725), KL, samt förvaltningslagen (2017:900), FL.
Nr.

Ärende/ärendegrupp

Föreskrift

Delegat(er)

Beslut under handläggningen
1

Beslut att avskriva ett ärende
från vidare handläggning,
exempelvis obefogade
klagomål

MHI, LI

2

Beslut att avvisa en
framställning som är så
ofullständig eller oklar att
den inte kan tas upp till
prövning

20 § andra
stycket FL

MHI, LI

3

Beslut att begära att den som
anlitar ombud ska medverka
personligen vid
handläggningen av ett ärende

14 § första
stycket FL

MHI, LI

4

Beslut att ett ombud eller
biträde som är olämpligt för
sitt uppdrag inte längre får
medverka i ärendet

14 § andra
stycket FL

MHI, LI

5

Beslut att begära att ett
ombud styrker sin behörighet
genom en skriftlig eller
muntlig fullmakt med det
innehåll som framgår av 15 §
första stycket FL

15 § första
stycket FL

MHI, LI

6

Beslut att förelägga part eller
ombud att styrka ombudets
behörighet genom en
fullmakt med det innehåll
som framgår av 15 § första
stycket FL

15 § andra
stycket FL

MHI, LI

7

Beslut att begära att en
handling bekräftas av
avsändaren

21 § FL

MHI, LI

Anm.

Upplysningar och tillträde
8

Beslut om att av den som
driver serveringsställe begära
de upplysningar och
handlingar som behövs för
tillsynen.

5§

MHI, LI

9

Beslut om att begära tillträde
till sådana lokaler, områden
och entréer som avses i 3 §
för att utöva tillsynen.

5§

MHI, LI

10

Beslut om att hos
Polismyndigheten begära
sådan hjälp som behövs för
genomförande av åtgärder
enligt lagens 5 §.

6§

MHI, LI

Förelägganden och förbud
11

Beslut om föreläggande att
vidta smittskydds åtgärder
enligt lagens 3 § och
anslutande föreskrifter för
att förhindra spridning av
det virus som orsakar
covid- 19.
Sådant föreläggande får
förenas med fast eller
löpande vite om maximalt
25 000 skr.

7 och 8 §§

MHI, LI

12

Beslut om förbud mot
öppethållande av
serveringsställe, för viss
tidsperiod eller tills vidare.
Sådant förbud får förenas
med fast eller löpande vite
om maximalt 25 000 skr.

7 och 8 §§

MHI, LI

13

Beslut om förbud mot
öppethållande avseende
viss del av serveringsställe,
för viss tidsperiod eller tills
vidare.
Sådant förbud får förenas
med fast eller löpande vite
om maximalt 25 000 skr.

7 och 8 §§

MHI, LI

14

Beslut om förbud mot
öppethållande av hela eller
del av serveringsställe
under vissa tider på
dygnet.
Sådant förbud får förenas
med fast eller löpande vite
om maximalt 25 000 skr.

7 och 8 §§

MHI, LI

15

Beslut om förordnande att
ett föreläggande eller
förbud ska börja gälla vid
en annan tidpunkt än den
som anges i 7 § tredje
stycket

7 § tredje
stycket

MHI, LI

16

Återkallelse av ett
föreläggande eller förbud
som meddelats med stöd
av delegering

MHI, LI

Genomförande/verkställighet av föreläggande eller förbud
17

Beslut om att ansöka hos
förvaltningsrätten om
utdömande av vite.

6 § lagen
(1985:206) om
viten

MHI, LI

Överklaganden, rättidsprövning och rättelse av beslut
18

Överklagande av beslut
eller dom som innebär en
ändring av delegatens
beslut.

MHI, LI

19

Beslut om rättelse/ändring
av beslut som delegaten
fattat enligt de
förutsättningar som anges i
36–39 §§ FL

36–39 §§ FL

MHI, LI

20

Beslut att avvisa
överklagande av beslut som
för sent inkommit enligt
vad som anges i 45 § första
stycket andra meningen FL

45 § första
stycket andra
meningen FL

MHI, LI

