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Ändring i delegationsordningen med anledning av
lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen
Sammanfattning
Förslag har lämnats till den nya lagen (XXX:XXX) om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen är avsedd att
möjliggöra en mer effektiv tillsyn i syfte att minska spridningen av
covid-19 på serveringsställen och avses träda i kraft den 1 juli 2020.
För det fall lagen träder i kraft innebär den ett nytt tillsynsområde
för miljönämnden. Nödvändiga ändringar behöver därför ske i nu
gällande delegationsordning i syfte att säkerställa att miljönämnden
på ett ändamålsenligt vis fullgör sina skyldigheter enligt den nya
lagen.
Ändringarna i delegationsordningen följer nuvarande systematik för
delegation till miljödirektören. Miljödirektören får rätten att fatta
samtliga beslut med stöd av den nya lagen, såvida besluten inte
förenats med vite. Beträffande viten, följer förvaltningens förslag de
beloppsgränser för delegat som framgår av nu gällande
delegationsordning. Med ambitionen om en praktiskt genomförbar
tillämpning förslår förvaltningen att miljödirektören ges en rätt att
vidaredelegera beslutanderätten.
Miljönämnden föreslås besluta att för det fall riksdagen beslutar anta
förslaget till en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen i prop. 2019/20:172, ges ordföranden, eller vid
dennes förfall, vice ordföranden, rätt att fatta beslut om att bilagd
delegationsordning ska börja gälla, dock tidigast vid tiden för lagens
ikraftträdande.
Miljönämndens kostnader för tillsynsområdet finansieras genom
statsbidrag till nämnden.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 juni 2020, dnr MN
2020/0041.3
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Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet

Ärendet
Förslag har lämnats till nya lagen (XXX:XXX) om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen, prop. 2019/20:172.
Lagen är avsedd att möjliggöra en mer effektiv tillsyn i syfte att
minska spridningen av covid-19 på serveringsställen och avses träda
i kraft den 1 juli 2020. För det fall lagen träder i kraft innebär den ett
nytt tillsynsområde för miljönämnden. Lagen avses upphöra att gälla
vid utgången av 2020.
Av 4 § i lagförslaget anges att den kommunala nämnd som ansvarar
för miljö- och hälsoskyddsområdet också ska ansvara för tillsyn över
att den nya lagen och anslutande föreskrifter följs. Med lydelsen
avses den nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt
miljöbalken. Av gällande Reglemente för miljönämnden i Lunds
kommun följer att miljönämnden är den nämnd som innehar detta
ansvar.
Lagen syftar därmed till att ge miljönämnden befogenhet att vidta
smittskyddsåtgärder enligt lagens 3 § och anslutande föreskrifter för
att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19.
Miljönämnden har rätt att enligt 6 kap. 37 - 39 samt 7 kap. 5 §
kommunallagen (2017:725) uppdra beslutanderätten till delegat,
samt i angivna ärenden också ge delegaten rätt att vidaredelegera
beslutanderätten inom förvaltningen. Nödvändiga ändringar
behöver ske i nu gällande delegationsordning i syfte att säkerställa
att miljönämnden på ett effektivt och ändamålsenligt vis fullgör sina
skyldigheter för det nya tillsynsområdet.
Den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
möjliggör för miljönämnden att vid behov stänga serveringsställen
för viss tid, under viss tidsperiod eller tillsvidare. Beslutet kan avse
hela serveringsstället eller delar därav. Beslut enligt lagen gäller
omedelbart såvida inte annat anges och kan förenas med vite.
Förvaltningen föreslår att miljönämnden följer nuvarande
systematik för delegation till miljödirektören, där miljödirektören får
rätten att fatta samtliga beslut med stöd av den nya lagen, såvida
besluten inte förenats med vite. Beträffande eventuella viten, följer
förvaltningens förslag de beloppsgränser för delegat som framgår av
nu gällande delegationsordning.
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Det är av stor betydelse att tillsynen enligt den nya lagen om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen utförs
skyndsamt. Med ambitionen att tillämpningen blir praktiskt
genomförbar, förslår förvaltningen att miljödirektören ges en rätt att
vidaredelegera beslutanderätten.
Miljönämnden får inte anta ändringarna i delegationsordningen
innan den nya lagen har trätt i kraft, antagande av
delegationsordning utgör vidare ett sådant ärende som omfattas av
delegationsförbudet i 6 kap. 38 § KL. Nämnden kommer inte att hålla
ordinarie sammanträde under tidsperioden mellan det att
antagandet av lagen förväntas ske den 17 juni 2020 och det att
bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2020. I syfte att hantera
ärendet redovisas härmed innehållet i delegationsordningen för
Miljönämnden, varpå nämnden föreslås besluta att ge ordföranden
eller, vid dennes förfall, vice ordföranden, i uppdrag att besluta om
vid vilken tidpunkt delegationsordningen ska börja gälla.
Delegeringsuppdraget gäller endast under förutsättning att den nya
lagen i prop. 2019/20:172 antas.

Ekonomiska konsekvenser
I syfte att möjliggöra en effektiv tillsyn enligt den nya lagen måste
vissa ändringar ske i delegationsordningen. Den nya lagen medför
ytterligare ett tillsynsområde för miljönämnden och därmed ökade
kostnader. Tillsynen omfattar inspektioner av de serveringsställen
som omfattas av lagen. Det är troligt att flertalet serveringsställen
kommer att inspekteras vid återkommande tillfällen och att en andel
inspektionstillfällen sker utanför miljöinspektörernas ordinarie
arbetstid. Lagen träder i kraft i samband med semestertider,
semesterperioden kan i sin tur komma att medföra behov av ett
utökat antal inspektioner.
De ökade kostnaderna för miljönämnden bedöms inte endast bestå i
utförandet av inspektioner, utan även i utredning och
beslutsfattande, administrativa åtgärder, hantering av klagomål samt
yttranden och dylikt till allmän förvaltningsdomstol i händelse av
överklaganden.
Kommunernas totala kostnader uppskattas till cirka 75 miljoner
kronor för den reglerade perioden, medan Sveriges kommuner och
regioner bedömer att kostnaden snarare blir 100 miljoner.
Regeringen avser att genom statsbidrag kompensera kommunernas
kostnader, ersättningen fördelas med utgångspunkt i antal
serveringsställen som har minst en anställd.

Tjänsteskrivelse
2020-06-09

4 (4)
Diarienummer

MN 2020/0041.3

Miljöförvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

för det fall riksdagen beslutar anta förslaget till en ny lag om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i prop.
2019/20:172, ges ordföranden, eller vid dennes förfall, vice
ordföranden, rätt att fatta beslut om att bilagd
delegationsordning ska börja gälla, dock tidigast vid tiden för
lagens ikraftträdande.
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