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TJÄNSTESKRIVELSE

2019-03-06 | ALLM.2019.847

Miljökontoret

Miljönämnden

Delegation till handläggare i Nykvarns kommun

Dnr: ALLM.2019.847

Sammanfattning av ärendet

Miljönämnden har sedan tidigare beslutat om ett samverkansavtal med Nykvarns kommun
gällande myndighetsutövning. Enligt kommunallagen får kommuner inom ramen för samverkan
uppdra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende
eller en viss grupp av ärenden. Miljönämnden föreslås ge handläggare i Nykvarns kommun
delegation att fatta beslut i vissa ärenden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-06

Ärendet

Miljönämnden har sedan tidigare beslutat om ett samverkansavtal med Nykvarns kommun för
att möjliggöra myndighetssamverkan i syfte att nyttja resurser effektivt, stärka kapaciteten hos
myndigheten och för att kunna handlägga ärenden eller bedriva tillsyn i de situationer när jäv
föreligger.
Enligt 9 kap 37 § kommunallagen kan en kommun ingå avtal om att någon av dess uppgifter
helt eller delvis kan utföras av annan kommun genom avtalssamverkan. Kommuner får inom
ramen för samverkan komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen att
besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Detta gäller dock
inte myndighetsutövning av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Kontoret förelår att miljönämnden ska besluta att ge handläggare inom bygg- och miljökontoret
i Nykvarns kommun delegation att fatta beslut om undantag ,dispens eller tillstånd, från
föreskrifter som kommunen meddelat för naturreservat (punkt 3.3.1 Delegationsordning för
miljönämnden) i de fall misstanke om jäv eller jäv kan uppstå.

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

1. Miljönämnden beslutar att ge handläggare inom bygg- och miljökontoret i Nykvarns
kommun delegation att fatta beslut om undantag, dispens eller tillstånd, från föreskrifter
som kommunen meddelat för naturreservat i de fall misstanke om jäv eller jäv kan
uppstå.
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Helena Götherfors

Miljöchef

Kopia av beslutet till:

1. Akten


