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Sammanfattning

Miljönämnden beslutade den 10 december 2019 om revidering av delegationsordning för
miljönämnden (202 §), med ikraftträdande den 1 januari 2020. Efter antagandet har konstaterats
att samtliga beslut om utfärdande av kontrollavgifter på livsmedelsområdet, punkt 2.12a, av
misstag har hamnat på handläggarnivå. Avsikten har varit att endast avgiftsbeslut för registrering
av livsmedelsanläggning får fattas av handläggare, d v s samma ordning som gällde enligt tidigare
delegationsordning. Miljöförvaltningen föreslår därför att delegationsordningen i denna del
korrigeras. Miljöförvaltningen föreslår även att ändringar av redaktionell karaktär görs i punkt
4.5.2 samt 5.1.1.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner föreslagna revideringar av miljönämndens delegationsordning.
2. Miljönämnden antar reviderad delegationsordning att gälla från och med 12 februari 2020.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelsen, 2020-01-03
Bilaga 1 Förslag till delegationsordning i ny lydelse
Bilaga 2 Nu gällande delegationsordning

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2020-01-28
Ärendet

Föreslagna ändringar gäller dels rätten att besluta om utfärdande av avgifter enligt Malmö stads
taxa på livsmedelsområdet (punkt 2.12), dels relevanta lagrum för rätten att handlägga en
anmälan om registrering av livsmedelsanläggning (punkt 5.1.1). Miljöförvaltningen föreslår även
att korrigera numreringen av en delegationspunkt, då punkt 4.5.2 felaktigt förekommer två
gånger och där en av dem (Besluta i tillsynsärende om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering
av brandfarliga vätskor och spillolja) således ska korrigeras till att få nummer 4.5.3.
Avgifter
Enligt tidigare gällande delegationsordning var enhetschef behörig att å nämndens vägnar besluta
i ärenden om avgifter enligt Malmö stads livsmedelstaxa, såsom fastställande av årlig
kontrollavgift och avgift med anledning av extra kontrollinsatser. Därutöver hade handläggare

2 (3)
rätt att besluta om avgift för registrering av livsmedelsanläggning. Vid utformningen av punkt
2.12 i nu gällande delegationsordning har den sistnämnda beslutanderätten fallit bort och rätten
att fatta alla typer av avgiftsbeslut enligt taxan flyttats till handläggarnivå. En sådan ändring har
inte varit avsedd. Miljöförvaltningen föreslår därför att den huvudsakliga beslutsrätten enligt
underpunkt a. flyttas tillbaka till enhetschef och att en ny underpunkt b. införs med delegation
till handläggare av rätten att besluta om registreringsavgift. Samtidigt flyttas beslutsrätten för
avdelningschef att i vissa fall besluta om justering av avgiftsnivån till underpunkt c.
Miljöförvaltningen har även noterat att en delegationspunkt, 4.5.2, förekommer två gånger och
föreslår därför att den andra av dem (Besluta i tillsynsärende om skydd mot mark- och vattenförorening vid
hantering av brandfarliga vätskor och spillolja) korrigeras till att få nummer 4.5.3.
Slutligen har miljöförvaltningen noterat att delegationsordningen i punkt 5.1.1 hänvisar till 4 §
Livsmedelsverkets föreskrift 2005:20 (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien. Denna
bestämmelse i föreskriften är upphävd och bör därför strykas ur delegationsordningen. Även 13
§ livsmedelsförordningen (2006:813) kan strykas eftersom denna bestämmelse endast innehåller
bemyndigande för Livsmedelsverket att utfärda ovan nämnda föreskrift. Kvarvarande
bestämmelse, 23 § livsmedelsförordningen, reglerar miljönämndens rätt att pröva frågan om
registrering av livsmedelsanläggningar vilket är den uppgift som delegerats till handläggare.
Föreslagen ändring i denna del utgör således en korrigering och förenkling av redaktionell
karaktär.
Miljöförvaltningen föreslår sammanfattningsvis nedanstående ändringar.
Punkt 2.12
Nuvarande lydelse:
2.12

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

Taxa livsmedel/foder

a. Handläggare
b. AC

Föreslagen lydelse:
2.12

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

Taxa livsmedel/foder

a. EC
b. Handläggare
c.

AC

3 (3)
Punkt 4.5.2
Nuvarande lydelse
4.5.2

Besluta i tillsynsärende om skydd mot markoch vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spillolja

NFS 2017:5

Handläggare

NFS 2017:5
(2006:813)

Handläggare

4 § LIVSFS 2005:20,
13 och 23 §§ LF
(2006:813)

Handläggare

23 § LF
(2006:813)

Handläggare

Föreslagen lydelse
4.5.3

Besluta i tillsynsärende om skydd mot markoch vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spillolja

Punkt 5.1.1
Nuvarande lydelse
5.1.1

Besluta om registrering av
livsmedelsanläggning

Föreslagen lydelse
5.1.1

Besluta om registrering av
Livsmedelsanläggning

Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
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