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Delegationsordning för Miljöförbundet Blekinge Väst 

Antagen av direktionen 2015-12-03, dnr: 2015/3181 

Reviderad av direktionen 2018-12-17, dnr: 2018/3989 

Reviderad av direktionen 2021-12-16, dnr: 2021/4407

Generella regler 

Ärendegrupper, ärendeslag och rätt att fatta beslut inom dessa delegeras antingen till viss 
direktionsledamot eller till viss befattningshavare i Miljöförbundet förvaltning.  

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst (direktionen) överlåter åt 
förbundschefen att uppdra åt medarbetare inom förbundet att besluta på förbundets vägnar. 

Direktionen uppdrar åt ordföranden att besluta om sådant där beslutsrätt inte överlåtits åt 
förbundschefen, och därmed inte till förvaltningen i övrigt. Vid ordförandens frånvaro träder 
vice ordförandena in i ordförandens ställe. På samma sätt träder 2:a vice ordföranden in när 
både ordföranden och vice ordföranden är frånvarande.  

Delegering gäller inte för ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning eller kvalitet, 
eller ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I ärenden av principiell 
beskaf-fenhet eller större vikt ska beslut fattas av direktionen. Inte heller för ärenden som 
avser yttranden till kommunfullmäktige, eller yttranden med anledning av att beslut i 
direktionen eller kommunfullmäktige överklagats och att förbundet lämnats möjlighet att yttra 
sig, gäller delegation.  

Delegat ska överlämna ärende till direktionen om ärendets beskaffenhet påkallar detta, t ex 
om delegaten känner osäkerhet vid handläggningen, särskilt om direktionens inställning eller 
rättspraxis inte är känd.  

Ärenden får överlämnas till direktionen för avgörande, om ärendets karaktär bedöms motivera 
det. Handläggaren ska i tveksamma fall samråda med förbundschef om ärendet och ifall 
beslut bör tas av direktionen. Delegat äger alltid rätt att samråda med regionala och centrala 
tillsynsmyndigheter i syfte att söka tillsynsvägledning. 

Delegationsbestämmelserna tar inte upp åtgärder som är av förberedande art eller avser ren 
verkställighet. De utgår ifrån de författningar som gäller när delegationsordningen vinner laga 
kraft. Rätt att fatta beslut och bedriva myndighetsutövning ska anses föreligga enligt denna 
delegationsordning, även om en bestämmelse återfinns i ett annat lagrum, än det som gällde 
när denna delegationsordning antogs. Förutsättningen är att innebörden i allt väsentligt över-
ensstämmer med det ursprungliga i lagrummet och vad som framgår av denna delegations-
ordning. 

Indelning av delegationsordning 

Med beslutanderätt inom miljö- och hälsoskyddsområdet avses rätt att bedriva myndighets-
utövning enligt miljöbalken och med stöd av den meddelade författningar. Beslutsrätt gäller 
också enligt lag om foder och animaliska biprodukter, livsmedelslagstiftning, tobakslag, lag 
om handel med vissa läkemedel, lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
och strålskyddslagen m fl. Under avsnittet övriga områden återfinns beslut enligt annan 
lagstiftning än miljö- och hälsoskyddslagstiftningen. 
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Rätt att besluta i en viss ärendegrupp/-slag innebär också rätt att avge yttrande till högre 
instans vid överprövning av delegatens beslut, samt rätt att överklaga överprövade beslut och 
domar som kan innebära ändring av delegatens beslut. 

Anmälan av beslut 

Varje beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till direktionen, genom att redo-
visas som en lista över fattade delegationsbeslut i kallelsen. När delegationsbeslut är redo-
visade för direktionen ska de också anses vara anmälda till förbundschefen. Underlag för lista 
tas ut av direktionssekreteraren. Beslut och annan myndighetsutövning som bedöms som 
verkställighet anmäls inte till direktionen. Exempel på vad som räknas som verkställighet 
återges sist i bilaga 1.  

Jäv 

När jäv eller annat förfall föreligger för delegat som är medarbetare ska beslut fattas av 
förbundschef eller direktion. När jäv eller annat förfall föreligger för förbundschef ska beslut 
fattas av direktion. Det åligger varje delegat att själv anmäla när risk för jäv bedöms föreligga. 

Övergripande besluts- och delegationsrätt 

Förbundschef (FC) har besluts- och delegationsrätt i alla ärenden i denna delegationsordning 
om inget annat anges vid respektive ärendegrupp, t ex ”ej FC”. Vid FC:s frånvaro har ställ-
företrädande förvaltningschef (stf FC) samma beslutsrätt som FC. När det står MI (miljö- och 
hälsoskyddsinspektör) innebär det att även avdelningschefer (AC) och FC har beslutsrätt. 

Vidaredelegering 

Förbundschef (FC) har rätt att vidaredelegera beslutsrätten till medarbetare i alla ärenden i 
denna delegationsordning, till den nivå som anges i bilaga 1, om FC själv har delegation.  
FC har beslutanderätt i alla ärenden i delegationsordningen, utom där det står ej FC i bilaga 1. 
Sådant som förbundschefen får besluta om gäller för stf förbundschef, vid ordinarie 
förbundschefs frånvaro och när förbundschefen av annan orsak överlåter åt stf FC att ta 
beslut. Vidaredelegering sker genom beslut av FC. En förteckning över vilka medarbetare 
som är delegater, och inom vilka ärendegrupper, ska upprättas och hållas aktuell. Vidare-
delegering till medarbetare kan återkallas av FC avseende beslutsrätt i ett enskilt ärende, vissa 
slag av ärenden eller beslutsrätt i sin helhet för enskild delegat. Genomförd vidaredelegering 
och återkallanden anmäls till direktionen.  

Brådskande ärenden 

I ärenden som inte är delegerade till förvaltningen har ordföranden (Ordf) rätt att, efter 
anmälan av och efter samråd med förvaltningschefen fatta beslut på direktionens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att direktionens beslut inte kan avvaktas. Sådant beslut ska 
anmälas och föredras vid kommande direktionssammanträde. Vid förfall för ordföranden 
övergår beslutanderätten till förste vice ordföranden, och vid dennes frånvaro andra vice 
ordföranden. Revidering av delegationsordning 

Revidering och uppdatering av delegationsordningen ska ske när författningsändringar eller 
annat behov påkallar revideringar. FC ansvarar för att ta fram förslag till uppdateringar. 

Förkortningar 

I delegationsordningen används förkortningar för befattningar, nämnder, begrepp samt för 
författning. Förklaring för dessa finns i bilaga 1 förkortningslista. 
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BILAGA 1 

ÄRENDEGRUPP ÄRENDETYP OCH UPPDRAGETS INNEHÅLL DELEGAT  VILLKOR

Inom miljö- och hälsoskyddsområdet 

Tillåtlighet 

1 Besluta om tillstånd, förena tillstånd med villkor i 
ärende rörande avloppsanläggning eller utvinning 
av värme ur mark, grund- eller ytvatten. 

Besluta om villkor av mindre betydelse, när 
överlåtelse av föreskrivning skett från Mark- och 
miljödomstol eller länsstyrelsen. 

Besluta att på ansökan av tillståndshavaren upp-
häva eller ändra bestämmelser och villkor i ett 
tillståndsbeslut. 

Beslut med anledning av anmälan enligt miljö-
balken 9 kapitlet, miljöprövningsförordning och 
förordning om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

Beslut med anledning av underrättelse om 
föroreningsskada. 

Beslut med anledning av ansökan om tillstånd, 
dispens eller undantag eller upphävande av krav 
och beslut som följer av kommunala föreskrifter 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Godkännande och registrering av anläggning 

Besluta om villkorat samt tillfälligt eller 
permanent upphävande av godkännande. 

Omprövning av dispenser och undantag. 

MI Beslut om avslag 
eller förbud ska 
föregås av samråd 
med närmsta chef. 

Ej strandskydds-
dispens. 

Tillsyn och (offentlig) kontroll 

2 Meddela förelägganden, förbud, råd, information, 
anvisningar och vidta åtgärder. 

Förelägga verksamhetsutövare att lämna förslag 
till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. 

Besluta med anledning av inlämnat/uppvisat 
kontrollprogram, årsrapport eller annan redovis-
ning om dess innehåll och den fortsatta egenkon-
trollen. 

Granska och pröva åtgärders tillräcklighet. 

Besluta om ansvar för avhjälpande av förore-

MI 

MI 
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BILAGA 1 

ÄRENDEGRUPP ÄRENDETYP OCH UPPDRAGETS INNEHÅLL DELEGAT  VILLKOR

ningsskada 

Utfärda certifikat om råttutrotning eller befrielse 
från råttutrotning på fartyg. 

Besluta att lämna klagomål utan åtgärd. 

Tillträde för tillsynens och kontrollens utförande 

3 Besluta att förelägganden eller förbud förenas 
med vite.  

Avser även förbud vid vite att rubba eller skada 
mätapparat eller liknande utrustning som behöver 
sättas ut vid undersökningar. 

AC Upp till 100 tkr 
gällande förelägganden 
eller förbud i ärenden 
om enskilda 
avloppsanläggningar. 

Upp till 25 tkr i övriga 
ärenden. 

4 Ansökan om utdömande av vite AC 

5 Besluta att ett beslut enligt miljöbalken eller livs-
medelslagen ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

MI (brådskande ärende) 

6 Ålägga tidigare fastighetsägare eller nyttjande-
rättshavare om att lämna uppgifter om ny 
fastighetsägare eller nyttjanderättshavare. 

Begära att få eller meddela föreläggande om att 
lämna de uppgifter, handlingar och prover eller 
genomföra de undersökningar som behövs för 
tillsyn och kontroll. 

MI 

7 Beslut om att undersökning ska utföras av någon 
annan och om vem som ska göra undersökningen 

MI Samråd med AC 

8 Besluta om miljösanktionsavgift MI 

9 Besluta att föreläggande eller förbud som med-
delats fastighetsägare, eller annan nyttjanderätts-
havare, ska insändas till inskrivningsmyndig-
heten. 

MI 

10 Besluta om rättelse på den felandes bekostnad, 
om denne inte rättar sig efter ett föreläggande 
eller förbud som miljöförbundet meddelat. 

AC 

11 a) Förelägga den som bedriver verksamhet eller
vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för
bostäder eller allmänt ändamål att utföra sådana

MI 
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BILAGA 1 

ÄRENDEGRUPP ÄRENDETYP OCH UPPDRAGETS INNEHÅLL DELEGAT  VILLKOR

undersökningar av verksamheten och dess 

verkningar som behövs för tillsynen. 

b) Föreskriva att undersökning enligt (a) i stället
skall utföras av någon annan och att utse någon
att göra sådan undersökning, om kostnaden för
undersökningen sannolikt inte överstiger ett halvt
prisbasbelopp.

MI 

c) Förena beslut om undersökning (a-b ovan) med
förbud att överlåta fastighet och annan egendom
tills undersökningen är klar.

MI 

12 

a) 

Besluta att en vara ska

tas om hand eller dras tillbaka eller återkallas
eller

MI 

b) förstöras på ägarens bekostnad, eller blir föremål
för särskild behandling eller återsändas utanför
EG.

AC 

13 Upphäva eller ändra villkor i beslut som med-
delats i tillstånd, och som tidigare beslutats med
delegation.

MI Samråd med AC 

14 Besluta om skyldighet att genomgå läkarunder-
sökning, om det behövs av livsmedelshygieniska
skäl.

MI 

15 Besluta om åtgärder enligt EG-förordning
882/2004, artikel 54.2a till 54.2g vid bristande
efterlevnad av livsmedelsbestämmelserna.

MI 
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ÄRENDEGRUPP ÄRENDETYP OCH UPPDRAGETS INNEHÅLL DELEGAT  VILLKOR

Beslutanderätt angående avgifter 

16 Beslut om avgifter, risk- och avgiftsklass enligt 
gällande taxor inom förbundets verksamhets-
område.  

Beslut om ersättning för myndighetens kostnader 
i samband med utförande av tillsyn och kontroll. 

MI 

MI 

17 Beslut om nedsättning av avgift AC Samråd med FC 

Inom övriga områden 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) och Tryckfrihetsförordning 
(1949:105) 

18 Beslut i frågor om utlämnande av allmän hand-
ling och prövning enligt lag, inkl beslut om 
sekretess. 

RA, MI, 
Ass 

Kommunallag (2017:725) 

19 Överklaga domar och beslut som gått direktionen 
emot, avge yttranden när direktionsbeslut över-
klagats.  

Besluta om rättelse på den felandes bekostnad, 
med hänsyn till risken för allvarliga skador och 
att rättelse bör göras genast. 

Ordf, 
1:e vice 
Ordf, 
2:a vice 
Ordf 

Ej FC 

Lämnade tidsfristerna 
medger inte att ären-
det avgörs vid direk-
tionssammanträde. 

20 Besluta om föreläggande och förbud med vite. Ordf, 1:e 
vice, 2:a 
vice Ordf 

Ej FC 

Förvaltningslag (2017:900) 

21 Prövning, och beslut när det gäller överklagande 
av delegationsbeslut, rättelse av skrivfel och 
liknande i delegationsbeslut, samt omprövning av 
delegationsbeslut.  

MI Beslutanderätten gäl-
ler för var och en 
inom sitt ansvars-
område.  
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ÄRENDEGRUPP ÄRENDETYP OCH UPPDRAGETS INNEHÅLL DELEGAT  VILLKOR

22 Avvisa överklagande som inkommit för sent.  FC 

Delgivningslag (2010:1932) 

23 Delgivningsmottagare för MBV FC 

AC 

24 Beslut om delgivningsförfarande. MI 

25 Beslut om annan delgivning än vanlig, muntlig 
eller förenklad delgivning. 

AC 

Yttranden 

26 Avge yttrande till centrala, regionala och lokala 
myndigheter och organisationer som önskar eller 
begär det från Miljöförbundet. 

MI Delegation gäller inte 
för:  

- yttrande avseende
verksamhetens mål,
inriktning eller
kvalitet.

- yttrande till kom-
munfullmäktige (KF).

- yttrande som är av
principiell eller
vägledande
beskaffenhet eller
annars av större vikt.
- yttrande med
anledning av att
beslut av direktionen
i dess helhet eller av
KF överklagats.
- yttrande inför beslut
om tillstånd för miljö-
farlig verksamhet
avseende nylokali-
sering, och när MMD
beslutar.
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ÄRENDEGRUPP ÄRENDETYP OCH UPPDRAGETS INNEHÅLL DELEGAT  VILLKOR

27 Föra direktionens talan, eller befullmäktiga 
medarbetare eller ombud att föra direktionens 
talan i mål och ärenden. 

FC 

28 Svara för arkivvård och tillgänglighållande av 
handlingar för allmänheten och enskilda 

RA 

29 Besluta om, och företräda MBV vid, 
representation och uppvaktningar. 

AC 

Verkställighet 
Exempel på vad som ska betraktas som verkställighet, och som därmed inte behöver anmälas till 
direktionen, framgår nedan. 

 Anmälan till polis och åklagare vid misstanke om brott. Avser alla medarbetare.
 Underrätta annan myndighet när lag föreskriver det (MI).
 Begäran om hjälp/handräckning från polis för att möjliggöra tillträde och åtgärder (MI).
 Överlämna/översända handlingar i ett överklagat ärende till överprövande myndighet (Ass, AR,

MI).
 Att utan särskild framställan ta upp frågan om behovet av ändring eller upphävande av villkor

med miljöprövningsdelegationen, för miljöfarlig verksamhet och när villkoren inte bedöms vara
tillräckliga eller när förutsättningar i övrigt föreligger enligt MB 24:5-6. MI ska dock samråda
med AC om detta.

 Upphandling av inom fastställd budgetram, dock högst 4 PBB. Avser förbundschef och sft
förbundschef (vid ordinaries frånvaro).

 Avrop av ramavtal, upp till 4 PBB. Avser förbundschef och stf förbundschef (vid ordinaries
frånvaro).

 Anstånd med betalning av faktura. Avser FC och AC.
 Utse mottagningsattesttenter. Avser förbundschef och stf förbundschef (vid ordinaries frånvaro).
 Bokföringsmässig avskrivning av fordran som bedöms som osäker eller har gett förlust, är en

verkställighetsåtgärd i redovisningsarbetet och bygger på god redovisningssed. Avser
förbundschef och stf förbundschef (vid ordinaries frånvaro).

 Anlita konsult till mindre värde än 4 prisbasbelopp, eftersom anbudsupphandling då inte behövs.
Avser förbundschef och stf förbundschef (vid ordinaries frånvaro).

 Ledighetsförklaring och anställning inom fastställd budgetram (FC).
 Beslut avseende arbetets genomförande inkluderat arbetstider, ledighet, lönesättning och –

revision, resultat- och utvecklingssamtal, arbetsgivarens förkortning av uppsägningstid på
medarbetarens begäran, allt enligt lagstiftning och personalpolitiska riktlinjer (AC)

 Beslut om kompetensutvecklingsinsatser och tjänsteresor. (AC)
 Beslut om användande av egen bil i tjänsten. (FC)
 Undertecknande av pensionsbrev som beräknats av KPA Pension AB och som följer

pensionsavtal och/eller beslut av behörigt organ. (FC)
 Samverkan och förhandling med arbetstagarorganisationer, t ex enligt medbestämmandelag

(FC).
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Förkortningslista 
Befattningar 

Ordf Tjänstgörande ordförande i MBN 

1:e vice Ordf Förste vice ordföranden i direktionen för Miljöförbundet Blekinge Väst  

2:e vice Ordf Andre vice ordföranden i direktionen för Miljöförbundet Blekinge Väst 

FC Förbundschef på Miljöförbundet Blekinge Väst 

AC Avdelningschef på Miljöförbundet Blekinge Väst 

MI Miljö- och hälsoskyddsinspektör eller ekolog vid Miljöförbundet Blekinge Väst 

RA Registrator och arkivarie vid Miljöförbundet Blekinge Väst 

Ass Assistent vid administrationen, Miljöförbundet Blekinge Väst 

Myndigheter 

KF Medlemskommuns Kommunfullmäktige 

KS Medlemskommuns Kommunstyrelse 

Lst Länsstyrelsen 

MBV Miljöförbundet Blekinge Väst 

MMD Mark- och miljödomstolen 

Begrepp 

tkr tusen kronor 

Delegationsordningen omfattar följande lagstiftning 

AF 

ArkivL 

DF 

DL 

DepF 

Ekoprod EG 

853/2004 

Avfallsförordning (2020:614) 

Arkivlag (1990:782) 

Delgivningsförordningen (2011:154) 

Delgivningslagen (2010:1932) 

Förordning (2001:512) om deponering av avfall 

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 
april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av 
animaliskt ursprung 
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EG 854/2004 

EG882/2004 

FAAB 

FFAB 

Favg 

 

FEexp 

Fimp 

FBE 

FHIH 

FMH 

FOS 

FL 

FAM 

FAOKF 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 
2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genom förandet av offentlig 
kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som 
livsmedel. 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 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 

Förordning (SFS 2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och 

animaliska biprodukter  

Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter 

Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

Förordning (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel 

Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras 

från tredje land 

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 

Förordning (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

Förvaltningslag (2017:900) 

Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador 

Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och 

animaliska biprodukter 

Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

FAOKL 

FAPT 

Förordning 
(EG) 852/2004

Förordning 
(EU) 2017/625 

FMSA Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll 
(EU) 2017/625 och annan offentlig verksamhet för att säkerställa 
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om 
djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel m.m.  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 
om livsmedelshygien  
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HälsoskyddsFS 

KL 

LBE 

LFAB 

LHVL 

LSIH 

LIVSFS 

LIVSFS 2005:20 

LIVSFS 2017:2 

LivsL 

LivsF 

 

LTLP 

MB 

MPF 

MT 

NFS 

OSL 

RO 

SSF 

SSL 

SJVFS 

SLVFS  

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i 

Sölvesborgs kommun, Karlshamns kommun samt Olofströms kommun 

Kommunallag (2017:725) 

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (2006:1570) 

Livsmedelsverkets författningssamling 

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien 

Livsmedelsverkets föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter 

(SLVFS 2001:30) om dricksvatten 

Livsmedelslag (SFS 2006:804) 

Livsmedelsförordning (SFS 2006:813) 

Miljöförbundet Blekinge Västs taxa för kontroll inom 
livsmedelslagstiftningens område 
Lagen (2018:2088) om tobak och likande produkter 
Miljöbalken (SFS 1998:808) 

Miljöprövningsförordning (SFS 2013:251) 

Miljötillsynsförordningen 

Naturvårdsverkets författningssamling 

Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) 

Renhållningsordning 

Strålskyddsförordningen (2018:506) 

Strålskyddslagen (2018:396) 

Jordbruksverkets författningssamling, föreskrifter och allmänna råd 

Miljöförbundets taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Miljöförbundets taxa för tillsyn inom strålskyddslagstiftningens område 
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TAXAABP 

TAXAIH 

TAXARL 

TAXATOB 

TAXAKOP 

TFF 

VattenskyddsFS 

VitesL 

Miljöförbundets taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 

Miljöförbundets taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa 

Miljöförbundets taxa för tillsyn på receptfria läkemedel 

Miljöförbundets taxa för handläggning och tillsyn enligt lagen om tobak 

och liknande produkter 

Miljöförbundets taxa för kopiering av handlingar Tryckfrihetsförordning 

(1949:105) 

Vattenskyddsföreskrifter Sölvesborgs kommun, Karlshamns kommun och 

Olofströms kommun. 

Lag (1985:206) om viten 




