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 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-23 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset Sal A, tisdag 23 juni 2020, kl. 11:00-11:20. 
  
  
Ledamöter och ersättare Beslutande 

Carl-Åke Andersson (S), ordf 
Tommy Jonsson (M), 2:e vice ordf 
Linda Forså (S) 
Elisabeth Sjödelius (S) 
Stefan Landmark (KD) 
Patrik Ivarsson (L) 
Lars Nordquist (S) tj. ers 
Lena Ödén (S) tj. ers 
 
 
 

Ersättare 
 

  
  
Övriga deltagare Miljöchef Per Berggren, sakkunnig Jonas Andersson 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Johanna Sterner 

Paragrafer 89 

    

    

 Ordförande .............................................................. 
Carl-Åke Andersson 

 

    

    

 Justerande ....................................................................... 

Tommy Jonsson 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
    

Sammanträdesdatum 2020-06-23 Sista dag för överklagande            2020-07-14  

    
Anslag uppsatt den 2020-06-23 Datum för anslags nedtagande      2020-07-15 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Johanna Sterner 
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MSN § 89 Dnr MSN19/7 
 
 

Revideringen av delegationsordning med anledning av lagen om 

tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

 

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen planeras 

träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla året ut. 

 

Lagen innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta 

vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19. 

Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet 

(MSN) utövar tillsyn och får meddela de förelägganden och förbud som 

behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas. Eftersom 

tillsynsansvaret enligt den nya lagen har lagts på den kommunala nämnd 

som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet behöver kommuner som 

utgångspunkt inte ändra reglementen för att fördela uppdraget.  

 

Ett förslag till delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställe har tagits fram som bilaga till 

gällande delegationsordning. Bilagan föreslås gälla från 1/7 2020 till och med 

31/12 2020. 

 

Bilaga till delegationsordningen är framtagen i samarbete med berörd 

division. 

 

Med anledning av att Föreskrifter om avfallshantering (FA) har förändrats 

behöver delegationsordningen uppdateras så att delegationen ställs mot rätt 

lagrum. Under punkt 5 Renhållning är fel lagrum angett och ändras till korrekt 

lagrum. Även Punkt 1.1.1 ändras till korrekt lagrum. Lydelsen av 

delegationen och delegater är densamma. 

 

Förändringar som har gjorts är: 

1.1.1 KL 6 kap § 36 ändras till KL 6 kap § 39 

5.1.1 FA § 6, punkt 3 ändras till FA § 20 

5.1.2 FA § 19 ändras till FA § 37 

5.2.1 Tilläggs FA § 6 

5.2.2 FA § 7, punkt 3 ändras till FA § 27 
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MSN § 89 Dnr MSN19/7 

 

Ärendet föredras av miljöchef Per Berggren som även redogör för ändringar i 

förslag till bilaga till delegationsordning gällande för ärenden enligt lagen om 

tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen under punkter 11-14 i 

bilagan där det under delegat ska stå Handläggare; enhetschef om vite. 

 

Inlägg i ärendet görs av Tommy Jonsson (M), Lars Nordquist (S), Carl-Åke 

Andersson (S) och Stefan Landmark (KD). 

 

Nämnden enas om en ändring av att-sats två enligt följande: att Bilaga till 

delegationsordning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gäller till och 

med utgången av lagen 2020-12-31. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att, med ovan ändringar, godkänna delegationsordning för Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden inklusive Bilaga till delegationsordning gällande 

för ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställe, 

att gälla från och med 2020-07-01, samt 

 

att Bilaga till delegationsordning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

gäller till och med utgången av lagen 2020-12-31. 

 

 

Beslut till: 

Samhällsbyggnad 

Tekniska divisionen 

Webbredaktör, kommunledningskansliet 

 

Bilaga: 

Delegationsordning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, inkl. 

Bilaga till delegationsordning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

gällande för ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen. 

 

 

 

 

 

 


