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MoƩagare
Bygglovs- och Ɵllsynsnämnden

Revidering av delegaƟonsordning för bygglovs- och
Ɵllsynsnämnden
Förslag Ɵll beslut
Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar:
1. Beslutanderätten för bygglovs- och tillsynsnämndens räkning delegeras
enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 12 april
2021.

Beskrivning av ärendet
Enligt 7 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får en nämnd delegera sin
beslutanderätt till anställd i kommunen. Om nämnden delegerar till
förvaltningschefen inom nämndens ansvarsområde får förvaltningschefen i sin tur
vidaredelegera beslutanderätten enligt 7 kap. 6 § kommunallagen.
Förvaltningen har sett ett behov av att göra ett antal revideringar av den
nuvarande delegationsordningen som antogs av bygglovs- och tillsynsnämnden
den 16 december 2020, § 6. Här nedan följer en beskrivning av de föreslagna
ändringarna.

RedakƟonella ändringar
För att bättre överensstämma med Huddinge kommuns skrivregler har alla dubbla
paragraftecken (§§) bytts ut mot enkla paragraftecken (§).

AvsniƩ A
Delegationspunkt A 6.3.3 förtydligas så att det framgår att delegationen även
omfattar mål om återkallande av tillstånd enligt miljöbalken.
Delegationspunkt A 7.3 förtydligas så att det framgår att delegationen även
omfattar yttrande i målet om ansökan om utdömande av vite.
En ny delegationspunkt föreslås i delegationspunkt A 7.6. Det som här avses är
möjligheten att begära att Polis- eller Åklagarmyndigheten omprövar sitt beslut att
lägga ner förundersökning eller inte inleda förundersökning med anledning av
nämndens anmälan om misstänkt brott.
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AvsniƩ B
I delegationspunkterna B.1.2-B 3.2 förtydligas att personaladministrativa åtgärder
som avser ordinarie personal ska betraktas som verkställande åtgärder.

AvsniƩ D
I delegationspunkten D 6.1 har en felaktig laghänvisning som rättas.

AvsniƩ I
En ny delegationspunkt föreslås. I 15 § i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag finns möjlighet att avtala med en person som tidigare har fått
bostadsanpassningsbidrag om att överta en anordning som har finansierats med
stöd av bostadsanpassningsbidrag. Det kan exempelvis röra sig om en hiss som
har installerats i fastigheten och som kan användas i en annan fastighet där det
finns behov av anordningen. Detta medför ökade möjligheter att återanvända
anordningar i de fall nämnden finner det motiverat. Nämnden har enligt 15 §
ingen skyldighet att ta emot en begagnad anordning och ett sådant beslut att neka
att ta emot en begagnad anordning är inte heller ett förvaltningsbeslut som kan
överklagas (prop. 2017/18:80 s. 79).

AvsniƩ J
Delegationspunkten J 2.3 föreslås utgå. Det är oklart vilka anmälningspliktiga
åtgärder som avses.

AvsniƩ K
Delegationspunkterna K 1.2.1, K 1.2.7 och K 2.1 ändras redaktionellt för att bättre
överensstämma med ändringar i livsmedelslagen.

AvsniƩ L
Med anledning av att alkohol- och tobakstillsynen har förstärkts med ny personal
har en ny befattning tillskapats, tillsynssamordnare. Delegationsordningen
behöver därför ändras vad gäller själva delegaten. Detta berör
delegationspunkterna L 1.1.2, L 1.2.3, L 2.1.8, L 2.2.2 och L 2.2.3.
Delegationen för att återkalla ordinarie serveringstillstånd föreslås tas bort, se
delegationspunkt L 2.2.3.

Förvaltningens synpunkter
Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår att bygglovs- och tillsynsnämnden
delegerar sin beslutanderätt i enlighet med bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande.
Föreslagna ändringar finns redovisade i bilaga 2.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut innebär inga ekonomiska eller juridiska
konsekvenser.
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Tove Bodin
Administrativ chef

Bilagor
Bilaga 1.
Bilaga 2.

Föreslagen delegationsordning
Föreslagen delegationsordning med markerade ändringar i förhållande
till nuvarande delegationsordning

