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Sammanfattning

Ärendet avser den återkommande uppdateringen av miljönämndens delegationsordning. Genom
denna delegerar miljönämnden, med stöd av kommunallagen, delar av sin beslutanderätt till
ordföranden och miljöförvaltningens tjänstepersoner, inklusive rätt att yttra sig i nämndens
namn.
Senaste ändringen beslutades i februari 2019 och gjordes med anledning av nya bestämmelser
gällande livsmedelssanktionsavgifter.
I denna revidering har strukturen anpassats efter den modell som Sveriges kommuner och
landsting (SKL) använder. Strukturen följer till stor del den lagstiftning som ligger inom
miljönämndens ansvarsområde, och syftar till att göra delegationsordningen tydligare och lättare
att orientera sig i. Förslaget innehåller även förändringar i beslutsnivåerna och vissa andra
justeringar med anledning av reviderad lagstiftning, främst vad gäller dataskyddsförordningen
och anpassningar efter EU:s nya kontrollförordning för livsmedel.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner föreslagna revideringar av miljönämndens delegationsordning.
2. Miljönämnden antar reviderad delegationsordning att gälla från och med 1 januari 2020.
3. Miljönämnden beslutar att beslut som tagits i miljönämndens namn med stöd av denna
delegation skriftligen ska anmälas till nämnden så snart som möjligt.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelsen, daterad 2019-11-27
Bilaga 1 Förslag till delegationsordning i ny lydelse
Bilaga 2 Nu gällande delegationsordning
Bilaga 3 Ändringar gällande delegationsordningens beslutsnivåer

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2019-12-10
Ärendet
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Genom delegationsordningen delegerar miljönämnden, med stöd av kommunallagen, delar av
sin beslutanderätt till ordföranden och miljöförvaltningens tjänstepersoner, inklusive rätt att yttra
sig i nämndens namn.
Senaste ändringen beslutades i februari 2019 och gjordes med anledning av nya bestämmelser
gällande livsmedelssanktionsavgifter.
I denna revidering har strukturen anpassats efter den modell som Sveriges kommuner och
landsting (SKL) använder. Förslaget innehåller även förändringar i beslutsnivåerna och vissa
andra justeringar med anledning av förändrad lagstiftning
Bakgrund

Miljönämnden i Malmö kan delegera sin beslutanderätt till förvaltningens tjänstepersoner enligt
6 kap 37 – 40 §§ kommunallagen (2017:725). Där anges bland annat att alla beslut som tas med
stöd av delegation ska anmälas till nämnden, som bestämmer i vilken ordning detta ska ske.
Nämnden kan alltså själv bestämma detaljeringsgraden och formen för rapporteringen. Vanligen
lämnar en nämnd delegation till miljödirektören som i sin tur har rätt att delegera vidare
beslutanderätten. För att nämnden ska ha kännedom om hur långt ner i organisationen
beslutanderätten ligger och för att ge samtliga medarbetare en överblick över detsamma, har
miljöförvaltningen valt att föreslå en mer detaljerad delegationsordning.
En större del av det arbete som miljöförvaltningen utför är så kallad verkställighet, det vill säga
en åtgärd som i sig inte ett självständigt beslut eller ställningstagande, utan ett praktiskt
handlande utifrån givna förutsättningar enligt tidigare fattade beslut. Exempelvis är det
verkställighet att se till att ett föreläggande delges, att en faktura drivs in genom att skicka
fordran till inkasso eller kronofogden samt att bedöma att ett överklagande har kommit in i tid.
Struktur, tillägg av punkter samt justeringar efter reviderad lagstiftning

De ändringar som har gjorts i delegationsordningens struktur enligt detta förslag har anpassats
efter den modell som SKL har tagit fram, vilken även miljöförvaltningen i Stockholms stad
följer. Strukturen följer till stor del den lagstiftning som ligger inom miljönämndens
ansvarsområde, och syftar till att göra delegationsordningen tydligare och lättare att orientera sig
i. Det innebär bland annat att delegationspunkter för ärenden enligt miljöbalken har delats in
efter miljöbalkens olika kapitel. Delegationspunkter har dessutom lagts till i de fall där
miljöförvaltningen har uppmärksammat ett behov.
Delegationspunkter som hör till ärenden av administrativ karaktär är i gällande
delegationsordning utspridda, men har i detta förslag samlats under huvudrubriken 3.
Administrativa ärenden med undergrupperna 3.1 Ekonomi och upphandling, 3.2 Projekt, 3.3 Personal,
3.4 Arkiv, 3.5 Offentlighet och sekretess samt 3.6 Dataskydd. Delegationspunkterna som rör
dataskydd har justerats efter Malmö stads förslag på ändringar i enlighet med
dataskyddsförordningen.
Justeringar i delegationspunkter för beslut i ärenden enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
har gjorts med anledning av EU:s nya kontrollförordning, i enlighet med miljönämndens beslut
2019-11-19.
Delegater
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I detta förslag föreslås miljönämndens presidium som ny delegat, med anledning av nya
kommunallagen som möjliggör att nämnden får uppdra åt presidiet att besluta i vissa ärenden. I
gällande delegationsordning är vissa beslut delegerade till nämndens ordförande och vice
ordförande i förening. I föreliggande förslag är dock presidiet en egen delegat och har delegerats
vissa beslut där det bedöms underlätta för ärendegången (exempelvis punkt 2.21 Besluta om att
skicka förslag till program, policyer och riktlinjer på remiss till andra nämnder och bolag utan eget
ställningstagande eller 3.2.2 Besluta om att en projektansökan ska återkallas). Dessa delegationsbeslut
återrapporteras till miljönämnden på samma sätt som övriga delegationsbeslut.
Förslaget innehåller även ändringar i befintliga beslutsnivåer, vilket framgår i bilaga 3. I de fall
delegaten har ändrats har det främst gjorts genom att lyfta beslutsnivån, det vill säga från
handläggare till enhetschef, eller från enhetschef till avdelningschef etc. Undantag är punkt 11.1
Lämna yttrande till polismyndigheten i ärenden enligt ordningslagen och punkt 13.1 Lämna yttrande till
länsstyrelsen om tillstånd att inrätta hem för vård eller boende som drivs av enskild eller sammanslutning där
delegationen har flyttats från enhetschef till handläggare. Detta med syfte att ha en mer enhetlig
beslutanderätt, då både punkt 10.2 Lämna yttrande över ansökan om serveringstillstånd för alkoholhaltiga
drycker till den nämnd som handhar sådana tillstånd och 12.1 Lämna yttrande till polismyndigheten om
tillstånd för hotell- och pensionatsrörelse i gällande delegationsordning är delegerat till handläggare.
Även punkt 7.3 Vidta de åtgärder mot drabbat, eller misstänkt drabbat, fartyg eller luftfartyg som krävs för
att skydda människors hälsa (…) har ändrats från enhetschef till handläggare. Ytterligare undantag
är vissa delegationspunkter i personalärenden (se bilaga 3) där förslaget i större utsträckning
följer arbetsgången i stadens gemensamma HR-processer.
Miljöförvaltningen föreslår en förändring avseende beslutsnivån ”handläggare”, som innebär att
handläggare inte längre har beslutanderätt per automatik (det vill säga att denna styrs genom titel
och avdelningstillhörighet) utan ska tilldelas beslutanderätt av miljödirektören enligt ett särskilt
förordnande. Handläggare med beslutanderätt ska framgå i en särskild delegatförteckning. Detta
syftar till en mer kvalitetssäkrad ärendehantering och tydliggör av innebörden av delegationen
för medarbetarna. En arbetsgång för att på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt utse
handläggare kommer tas fram.
Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör
Sofie Holmkvist
Enhetschef
Enheten för kansli och juridik
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