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Miljökontoret

Miljönämnden

Ändring av delegationsordning

Dnr: ALLM.2019.848

Sammanfattning av ärendet

Nämnden har möjlighet att delegera beslutanderätten på nämndens vägnar enligt 6 kap 37-40 §§
samt 5 och 8 §§ kommunallagen (2017:725). Nuvarande delegation framgår av
delegationsordning senast beslutad 2018-04-24, § 44. Delegationsordningen delegerar
beslutanderätten inom nämndens verksamhetsområde i ett antal grupper av ärenden åt
kontorschefen. Kontorschefen har i sin tur rätt att delegera vidare inom kontoret.

En ändring i livsmedelslagen (2006:804) medför att att vissa brott avkriminaliseras och ersätts
med en sanktionsavgift från och med 1 januari 2019.Det är kontrollmyndigheten, dvs
miljönämnden, som ansvarar för att besluta om sanktionsavgifter.I och med det behöver
delegationsordningen uppdateras med denna typ av beslutanderätt. Inga andra ändringar föreslås
i detta ärende.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-06

Ärendet

Genom en ändring av livsmedelslagen som trädde ikraft den 1 januari 2019 avkriminaliseras
vissa brott mot livsmedelslagen och ersätts med sanktionsavgift (30 a-30 f §§). Bestämmelserna
innebär att den som påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig utan att någon anmälan
om registrering har gjorts ska betala en sanktionsavgift på mellan 1000 kronor och 100 000
kronor. Sanktionsavgiften tillfaller staten. Storleken på avgiften och hur den ska beräknas
framgår av en rad nya bestämmelser (39 a-39i §§) i livsmedelsförordningen (2006:813).

Sanktionsavgiften ska, enligt 30b § livsmedelslagen, betalas oavsett om överträdelsen skett utan
uppsåt eller oaktsamhet, så kallat strikt ansvar. Enligt 30c § livsmedelslagen är det
kontrollmyndigheten, det vill säga miljönämnden, som prövar frågan om sanktionsavgift.

Registreringsplikten gäller enligt livsmedelslagstiftningen för varje livsmedelsföretagare och för
varje anläggning som denne ansvarar för. Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om
livsmedelshygien får en verksamhet påbörjas förts två veckor efter att en anmälan kommit in till
kontrollmyndigheten.Registreringsplikten innbär vidare att även ändringar av verksamheten
måste anmälas till nämnden. Det är dock enbart underlåtelsen att inte underrätta
kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk peron ansvarar för en redan registrerad
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verksamhet som utlöser en sanktionsavgift.

Utrymmet för myndigheten att göra egna bedömningar i ärenden om sanktionsavgifter är
begränsade. Myndigheten ska endast kontrollera om de objektiva förutsättningarna för att
påföra sanktionsavgift är uppfyllda, underrätta verksamhetsutövaren om detta och ge denne
tillfälle att yttra sig i ärendet.
Om inte några omständigheter som kan ge undantag framkommer ska myndigheten besluta om
att påföra sanktionsavgiften. Handläggningen av sanktionsavgifter är alltså till största del tyrd
av lagstiftningen, med litet utrymme för enskilda bedömningar.

Handläggning av sanktionsavgifter enligt livsmedelslagen överensstämmer i stort med den för
miljösanktionsavgifter enligt miljöbalken. Miljönämnden har delegerat beslutanderätten för
miljösanktionsavgifter till kontorschefen, med rätt till vidaredelegation.
Kontoret föreslår att miljönämnden beslutar att delegera beslutanderätten för sanktionsavgifter
enligt livsmedelslagen till kontorschefen, med rätt till vidaredelegation. Följande tillägg i
delegationsordningen föreslås:

Ärenden enligt livsmedelslagen mm

Ärende Lagrum Delegat

Påförande av sanktionsavgift
som inte överstiger 25 000 kr

30c § LL
39a-39i §§ LF

Kontorschef

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

1. Miljönämnden beslutar att ändra delegationsordningen enligt kontorets förslag.

Helena Götherfors Westman

Miljöchef

Kopia av beslutet till:

1. Akten


