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Carl Johan Bernelid
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Delegering av beslutanderätt i ärenden enligt lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Ärende
Regeringen avser att i lag tillfälligt flytta tillsynen och beslut om sanktioner
enligt lagen tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen från
Smittskyddsläkaren till den nämnd som ansvarar för miljö- och
hälsoskyddet i kommunen. Sveriges Kommuner och Regioner har därför
tagit fram förslag till hur beslutanderätt enligt den lagen kan delegeras.
Eftersom det är mycket brådskande att åtgärder vidtas då det handlar om att
begränsa smittspridning är det viktigt att kunna fatta beslut skyndsamt.
Lämpligt är att kunna fatta beslut per delegation.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar, under förutsättning att
regeringens förslag till lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen antas av Riksdagen, att komplettera sin delegationsordning
med beslutanderätt enligt den lagen i enlighet med miljö- och med
stadsbyggnadskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 2 juni 2020,”
Delegering av beslutanderätt i ärenden enligt lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen”.

Bakgrund
Sverige genomlever en pandemi och samhällets aktörer har i olika
omfattning ansvar för att begränsa smittspridningen. Enligt nu gällande
smittskyddslagstiftning är det smittskyddsläkaren i varje region som
beslutar om åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19.
Kommunerna har fått uppgiften att fullfölja den fysiska kontrollen att
serveringsställen följer de rekommendationer som regeringen,
Folkhälsomyndigheten, mfl har lämnat. Kommunen har ingen
sanktionsmöjlighet, endast möjlighet att meddela råd. Om en verksamhet
brister så ska kommunen meddela smittskyddsläkaren som beslutar om
åtgärder eller stängning av verksamheten.

Tillhör beslut med Dnr 2020-586

Beslutet träder i kraft den 2 juli 2020 eller vid den senare tidpunkt som
lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen börjar gälla.
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Denna ordning vill regeringen ändra tillfälligt. Enligt lagförslagets 4 §
ansvarar den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet för tillsyn över att den nya lagen och anslutande föreskrifter
följs. Detta innebär att det är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter
enligt miljöbalken, i Danderyds kommun miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Bestämmelserna om nämnder i kommunallagen (2017:725), KL, gäller för
delegation av ärenden inom miljönämnderna. Det innebär att KL:s allmänna
bestämmelser om delegering gäller.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till delegation
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
föreslås miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att i nedan redovisade
ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten till där angivna delegater.
Anmälan av beslut


Beslut som fattas med stöd av delegation från nämnden ska anmälas
vid nästkommande nämndsammanträde (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).

Där inget annat anges avser lagrumshänvisningar lagen (2020:XXX) om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (tillsynslagen).
Hänvisningar avser följande lagar: kommunallagen (2017:725), KL, samt
förvaltningslagen (2017:900), FL.
Där flera delegater anges gäller beslutanderätten var för sig.
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Nr.

Ärende/ärendegrupp

Författning

Delegat(er)

Upplysningar och tillträde
1

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

5§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2

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

5§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

3

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

6§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut om föreläggande att vidta smittskyddsåtgärder enligt
3 § tillsynslagen och
tillhörande föreskrifter

7 och 8 §§

Ordförande

Beslut om föreläggande om stängning av
serveringsställe för
viss tidsperiod eller
tills vidare.

7 och 8 §§

Beslut om föreläggande om stängning av
viss del av serveringsställe för viss tidsperiod eller tills vidare.

7 och 8 §§

Beslut om föreläggande om stängning av
hela eller del av serveringsställe under vissa
tider på dygnet.

7 och 8 §§

Förelägganden
4

5

6

7

Förvaltningschef

Ordförande
Förvaltningschef

Ordförande
Förvaltningschef

Ordförande
Förvaltningschef
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8

9

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

7 § tredje stycket

Ordförande
Förvaltningschef

Återkallelse av ett föreläggande som meddelats med stöd av delegering.

Förvaltningschef

Elisabeth Thelin

Carl Johan Bernelid

Bygg- och miljödirektör

Miljöchef
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