Malmö stad

Miljöförvaltningen

Ändringar gällande delegationsordningens beslutsnivåer
Nedan listas ändringar gällande beslutsnivåerna miljöförvaltningens förslag till ny
delegationsordning.
Kolumnerna ”Nr”, ”Ärendegrupp” och ”Ny delegat” utgår från den föreslagna
delegationsordningen. Kolumnen ”Gällande delegat” avser den beslutsnivå som har
delegation i gällande delegationsordning (beslutad 27 februari 2019).
Nr

Ärendegrupp

Gällande
delegat

Ny delegat

2.2

Polis- och åtalsanmäla brott mot de författningar
som nämnden har att övervaka

EC, JUR

AC

2.4

Vad avser miljönämndens beslut:
a. för miljönämnden reservationsvis (d v s
med begäran om anstånd för att ange
grunderna för överklagandet) överklaga
beslut och dom
b. föra nämndens talan vid muntliga
sammanträden och muntliga
förhandlingar vid domstolar och
andra överprövande myndigheter

a. JUR

a. AC, EC

b. JUR, EC,
handläggare

b. MD

Besluta om föreläggande eller förbud utan vite,
inklusive föreläggande om att komma in med
upplysningar eller handlingar som behövs för
tillsynen

Handläggare

AC, EC,
handläggare

a. Besluta om avgiftsskyldighet (klassning)
och även i övrigt fastställa avgift enligt
kommunens taxor
b. Besluta om nedsättning av avgift

a. EC

a. EC

b. EC

b. AC

a. Besluta om avgiftsskyldighet (klassning)
och även i övrigt fastställa avgift enligt
kommunens taxa
b. Besluta om justering av avgift

a. EC

a. EC

b. EC

b. AC

3.3.1

Besluta om anställning av medarbetare

MD

Närmaste chef

3.3.3

Besluta om omplacering

MD

Närmaste chef

3.3.6

Besluta om garantipension och
avgångsvederlag

MD

Närmaste chef

2.7

2.11

2.12
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3.3.8

Besluta om disciplinpåföljd (skriftlig varning)

MD

Närmaste chef

3.3.9

Besluta om avstängning

MD

Närmaste chef

3.3.12

Besluta om
a. deltagande i kurser, konferenser
och dylikt för förtroendevalda
b. resor utanför Norden för miljödirektör
c. resor utanför Norden för anställda i övrigt
d. politisk representation i kommittéer och
liknande uppdrag

a. Nämndens
ordf. och vice
ordf., minst
två i förening
b. Ordf
c. MD
d. -

a. Presidiet

Besluta om ej avtalsreglerad ersättning till
anställda för sakskada under tjänsteutövning
a. om högst 2 000 kr
b. över 2 000 kr

a. AC
b. MD

a. Närmaste chef
b. AC

4.1.1

Lämna yttrande vid samråd enlig 6 kap MB

Handläggare

AC, EC

4.2.1

Lämna yttranden till mark- och miljödomstol
över s k kompletteringsremiss (vars syfte är att
fastställa om ansökan är komplett) i ärende om
tillstånd till miljöfarlig verksamhet (s k Averksamhet)

EC

AC

4.2.7

Besluta ifråga om tillstånd att inrätta värmepump- Handläggare
anläggning för utvinning av värme ur mark, yteller grundvatten

AC

4.3.1

Lämna yttranden över remisser från domstol och EC
länsstyrelse i tillståndsärenden och från
länsstyrelse och Försvarsinspektören i
anmälningsärenden

AC

4.6.2

Lämna yttranden till länsstyrelsen om tillstånd för Handläggare
eller anmälan av yrkesmässig transport av avfall
eller farligt avfall

EC

4.8.4

Besluta om att medge anstånd med inlämnande
av miljörapport

Handläggare

EC

4.9.1

Besluta om miljösanktionsavgift inom
följande beloppsgränser:

Handläggare
<10 000 kr

EC, AC eller MD
inom angivna
beloppsgränser

3.3.13

b. Ordf
c. Ordf
d. Presidiet
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EC
<30 000 kr

AC
<60 000 kr

MD
<100 000 kr

6.2

Lämna yttrande till stadsbyggnadsnämnden om
bygglov, rivningslov och marklov – dock ej
avstyrkande

Handläggare

EC

7.3

Vidta de åtgärder mot drabbat, eller misstänkt
drabbat, fartyg eller luftfartyg som krävs för att
skydda människors hälsa mot internationellt hot
mot hälsan samt att vidta de åtgärder som
behövs för att i hamnen utrota insekter, råttor
och andra djur som vanligen är bärare av
smittämnen som utgör en hälsorisk för
människor och för att skydda hamnens
anläggningar mot sådana djur

EC

Handläggare

9.1

Lämna yttrande till tillståndsmyndigheten i ärende Handläggare
om förvaring av explosiva och av brandfarliga
varor

EC

11.1

Lämna yttrande till polismyndigheten i ärenden
enligt ordningslagen

EC

Handläggare

13.1

Lämna yttrande till länsstyrelsen om tillstånd att
inrätta hem för vård eller boende som drivs av
enskild eller sammanslutning

EC

Handläggare

14.1

Lämna yttranden till länsstyrelsen över ansökan
om radonbidrag

Handläggare

EC

