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Ändrad delegationsordning med anledning av ny 
livsmedelslagstiftning 
 
Från den 1 januari 2006 gäller en ny livsmedelslagstiftning inom 
EU genom ikraftträdandet av EG-förordningarna 852/2004, 
853/2004, 854/2004 och 882/2004. I cirkuläret 2006:3 har Sveriges 
Kommuner och Landsting givit en sammanfattning av de viktigaste 
förändringarna som ikraftträdandet medför, samt i cirkuläret 
2006:14 givit underlag till ändrad delegationsordning.   
 
De delegeringar som gäller livsmedelslagen och 
livsmedelsförordningen behöver också ses över. När ny 
livsmedelslag beslutats av Riksdagen kommer nytt cirkulär lämnas 
underlag för ändringar och tillägg i gällande delegationer som den 
nya lagen föranleder. Därför lämnar vi inte här något förslag om 
upphävande av gällande delegeringar. 
 
Reglerna om delegering inom nämnd återfinns i 6 kap. 33-37 §§ 
kommunallagen (KL). Dessa regler påverkas inte av den nya 
livsmedelslagstiftningen. En nämnd kan således delegera sin 
beslutanderätt till ett utskott i nämnden, till en ledamot eller 
ersättare i nämnden, eller till en anställd i kommunen (33 § ). Om 
en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef att fatta 
beslut får nämnden bemyndiga förvaltningschefen att i sin tur 
uppdra åt en anställd inom kommunen att fatta beslut istället (37 §). 
Dessutom har genom 24 a § andra stycket livsmedelslagen den 
ansvariga nämnden numera möjlighet att delegera beslutsfattande 
till anställd i annan kommun. Den möjligheten påverkas inte i det 
förslag till livsmedelslag som nu lämnats till lagrådet. 
 



Förslag till ny kompletterande delegationsordning framgår av 
nedanstående bilaga. 
 
 
Plan- och miljönämnden förslås besluta: 
 
att  anta den nya delegationsordningen samt utse miljöchefen till 
delegat med möjlighet att vidaredelegera sin beslutanderätt till plan- 
och miljökontorets personal. 
 
 
 
 
Ann Persson 
Miljöchef 
 



 
Bilaga: 
 

Underlag för nämndbeslut om ändrad delegationsordning för den 
kommunala livsmedelskontrollen  

EG-förordning nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att 
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen 
samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd  

Avdelning II. Kapitel V. Offentliga kontroller av införseln av foder och livsmedel från tredjeländer  
Art. 18 - Utförande av offentliga kontroller för att bekräfta eller undanröja misstankar eller 
tveksamheter samt beslut om att omhänderta sändning till dess att resultat erhållits av den 
offentliga kontrollen.  

Art. 19.1. – Beslut om omhändertagande av livsmedel från tredjeländer som inte överensstämmer 
med bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen samt beslut om att  

 a) Förordna om att livsmedlet destrueras, blir föremål för särskild behandling i enlighet 
med art. 20 eller återsänds utanför gemenskapen i enlighet med art. 21 eller vidtagande av 
andra lämpliga åtgärder  

 b) Beträffande livsmedel som redan släppts ut på marknaden, övervaka livsmedlet eller 
förordna om att det återkallas eller dras tillbaka från marknaden innan någon av de 
åtgärder som anges ovan vidtas.  

 
Art 19.2  

 a) Beslut om att omhänderta sändning i avvaktan på destruktion eller vidta andra lämpliga 
åtgärder som är nödvändiga för att skydda människors och djurs hälsa.  

 b) Beträffande livsmedel av icke-animaliskt ursprung som är föremål för strängare 
kontroller i enlighet med art 15.5 och som inte kontrollerats eller hanterats i enlighet med 
art. 17, se till att livsmedlet återkallas och omhändertas och att det därefter antingen 
destrueras eller återsänds i enlighet med art 21.  

 



Avdelning II. Kapitel VII Övriga bestämmelser  

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar  
Art 31.1 a) och b) samt artikel 6.2 i EG-förordning 852/2004. Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning  

Art 31.2 c) Beslut om godkännande av livsmedelsanläggning  

Art 31.2 d) Beslut om villkorat godkännande av livsmedelsanläggning.  

Art 31.2 e) Beslut om tillfälligt upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning.  

Avdelning VII kapitel 1  

Åtgärder vid bristande efterlevnad  
Art 54.2 a) Beslut om sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till att 
livsmedel är säkra eller att lagstiftningen följs.  
Art 54. 2 b) Beslut om att begränsa eller förbjuda utsläppande av livsmedel på marknaden och 
import eller export av livsmedel.  

Art 54.2 c) Beslut om att övervaka och vid behov beordra att livsmedel återkallas, dras tillbaka 
från marknaden och/eller destrueras.  

Art 54.2 d) Beslut om tillstånd till att livsmedel används för andra ändamål än dem som de 
ursprungligen var avsedda för.  

Art 54.2 e) I brådskande fall besluta om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller 
delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod.  

Art 54. 2 f) Beslut om att tillfälligt återkalla anläggningens godkännande.  

Art 54. 2 g) Beslut om åtgärder som avses i artikel 19 för sändningar från tredjeländer.  

54. 2 h) Beslut om andra åtgärder som anses vara motiverade.  

EG-förordning 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för 
genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda 
att användas som livsmedel  
Art 3.1 a) (ändrad genom artikel 60 i EG-förordning 882/2004). Beslut om att godkänna 
anläggning för animaliska livsmedel.  

Art 3.1 b) (ändrad genom artikel 60 i EG-förordning 882/2004). Beslut om villkorat godkännande 
av anläggning för animaliska livsmedel.  

 


