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Delegering av uppgifter inom yttre miljö i Landstinget
Sörmland
1. Syfte och omfattning
Syftet med detta dokument är att tydliggöra uppgifts- och ansvarsfördelningen
avseende uppgiften att uppfylla de bestämmelser som enligt gällande lagstiftning krävs vad gäller det yttre miljöområdet.
Miljöarbetet omfattar Landstingets alla verksamheter och medarbetare. Även
Landstingets bolag genom policy och ägardirektiv från landstingsfullmäktige.
Detta dokument utgör tillsammans med miljölagstiftningen, Landstingets miljöpolicy, Miljöprogram med handlingsplan och övriga rutiner i miljöledningssystemet grunden för hur ansvar och befogenheter fördelas inom Landstinget.

2. Allmänt om delegering av miljöarbetsuppgifter
Varje verksamhet har sin specifika miljöpåverkan som hanteras på olika sätt.
Enligt kraven i ISO 14001:2004 ingår även skadeförebyggande arbete och en
god nödlägesberedskap i miljöarbetet, varför säkerhetsarbetet i tillämpliga delar ingår i denna uppdragsbeskrivning.
Arbetet ska utföras som en naturlig del i det dagliga arbetet på den nivå där det
blir mest effektivt. Uppgifterna ska vara tydliga och fördelas till arbetsledare så
långt ut i verksamheten som möjligt.
Enligt miljölagstiftningen är arbetsgivare eller den som arbetsgivaren utser
ytterst ansvarig för att lagarna följs.
Förtroendevalda i fullmäktige och nämnder är Landstingets yttersta arbetsgivarrepresentanter. Även landstingsstyrelsen betraktas som en nämnd enligt
kommunallagen.
Styrelse/nämnd har således verksamhetsansvar inom sitt respektive ansvarsområde. Miljöansvaret förs sedan nedåt i organisationen. Överordnad chef har
ansvar för underordnad chef och varje chef med personalansvar ansvarar för
sina underställda medarbetare.
Det innebär att alla chefer ska säkerställa
• att miljöarbetet organiseras och tillämpas inom ramen för chefsansvaret
• att tillräcklig kompetens finns för att hantera verksamhetens miljöpåverkan

•

att miljölagstiftning som berör ansvarsområdet efterlevs

I Landstingets miljöledningssystem beskrivs ansvarsfördelningen inom respektive område. Miljöledningssystemet finns dokumenterat på Intranätet.

3. Förutsättningar för delegering
Den som tilldelas miljöuppgifter (delegaten) ska ges kunskaper, befogenheter,
ekonomiska och personella resurser samt övriga förutsättningar för att klara
det.
Vid delegering ska delegaten informeras om vilka befogenheter och vilket ansvar som omfattas av delegeringen om inte detta framgår av befattningsbeskrivningar eller andra handlingar.
Trots delegeringen är arbetsgivaren skyldig att övergripande övervaka och utöva tillsyn över aktuell verksamhet.

4. Nyanställning
Det åligger varje verksamhetschef/överordnad chef att redan vid anställningstillfället redogöra för vilka arbetsuppgifter som gäller för yttre miljö och som
ingår i befattningen.
Information och överlämnande samt mottagande av skriftlig undertecknande av
delegering gör lämpligast vid nyanställning/introduktion
Det är viktigt att det sker fortlöpande diskussioner om delegering vid medarbetarsamtal.
I miljöledningssystemet finns funktionsbeskrivningar i rutinen MH 4.1 Resurser, roller, ansvar och befogenheter. Varje rutin i miljöledningssystemet beskriver ansvarsfördelningen inom respektive område.

5. Återdelegering
Om delegaten inte kan lösa mottagna arbetsuppgifter, på grund av otillräckliga
resurser, befogenheter eller av annat skäl, ska delegaten skriftligen återlämna
arbetsuppgifterna. (se bilagd blankett Returnering av miljöarbetsuppgifter).
Detta medför att ansvaret överförs till överordnad chef.
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6. Straffansvar
Arbetsgivaren har alltid det övergripande ansvaret för att miljölagstiftningen
följs. Den som mottagit en delegering har påtagit sig ett miljöansvar. Överträdelser av gällande författningar kan medföra ett personligt straffansvar.

7. Lagstiftning
Enligt miljölagstiftningen vilar huvudansvaret för de verksamheter som lagarna
reglerar på arbetsgivaren eller den som arbetsgivaren gett i uppdrag att svara
för verksamheten. Arbetsgivaren bör försäkra sig om att underställd personal
har kunskap om de lagar och regler som gäller för Landstinget samt att Landstinget har nödvändiga tillstånd.
De viktigaste lagarna som reglerar miljö- och säkerhet är:
•

•
•
•
•
•

Allmänna hänsynsregler m.m. (MB 2 kap). Hänsynsreglerna ska ligga
till grund för prövningar, villkor förelägganden och förbud. Den som
utövar en verksamhet är vid tillståndsprövning och liknande prövning
samt vid tillsyn skyldig att visa att hänsynsreglerna följs.
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (MB 9 kap)
Kemiska produkter och biotekniska organismer (MB 14 kap)
Avfall och producentansvar (MB 15 kap)
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

Dessa lagar kompletteras med förordningar, föreskrifter och allmänna råd.
Inom varje område kan det också finnas arbetsuppgifter som regleras av speciell lagstiftning.
Den europeiska lagstiftningen utgörs av EG-förordningar och direktiv. Förordningarna gäller direkt som lag i Sverige och direktiven ska införlivas i svensk
lagstiftning.
I Landstingets miljöledningssystem finns förteckningar över relevanta lagar
och andra krav för respektive verksamhet.
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8. Organisation
Organisatoriskt sker fördelning av miljöuppgifter från politiker till tjänstemän
och landstingsägda bolag enligt nedan:

Ägardirektiv

LF
LS

Landstingsdirektör

Nämnd

Förvaltnings-/divisionschef

Landstingsdirektörens direkt underställda chefer

Bolag

Bolagsstyrelse
VD

9. Genomförande av delegering
Miljöuppgifterna ska beskrivas klart och tydligt. Delegeringen ska göras skriftligt. Delegeringshandling upprättas med stöd av bifogad mall (bil.1 - 5).
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Bil.1
Blankett: Delegering av uppgifter inom yttre miljö till Landstingsdirektör
I enlighet med Landstingsstyrelsens ansvar och i egenskap av företrädare för
Landstingsstyrelsen vid Landstinget Sörmland fördelar jag till dig, i egenskap av
Landstingsdirektör, uppgiften att uppfylla de bestämmelser som enligt gällande
lagstiftning krävs för yttre miljö.
Detta innebär att du ska ansvara för miljöarbetet enligt dokumentet ”Delegering
av uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland” samt relevanta rutiner i
Landstingets miljöledningssystem.

Uppgiftsfördelare:
Befattning:

Ordförande Landstingsstyrelsen, Landstinget Sörmland

Ansvarsområde:

Landstingsstyrelsen

Uppgiftsfördelningen överlämnad
Nyköping den

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Uppgiftsmottagare:
Befattning:

Landstingsdirektör

Ansvarsområde:

Landstinget Sörmland

Uppgiftsfördelningen mottagen och kvitterad
Nyköping den

Namnunderskrift
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Bilaga 2
Blankett: Delegering av uppgifter inom yttre miljö till Förvaltnings - respektive
Divisionschef
I egenskap av företrädare för __________________Nämnden, fördelar jag till dig ett
förtydligande av de uppgifter som följer med uppgiften att uppfylla de bestämmelser
som enligt gällande lagstiftning krävs för yttre miljö.
Detta innebär att du skall ansvara för miljöarbetet enligt dokumentet ”Delegering av
uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland” samt relevanta rutiner i Landstingets
miljöledningssystem.

Uppgiftsfördelare:
Befattning:

Ordförande ______________Nämnden, Landstinget Sörmland

Ansvarsområde:

Uppgiftsfördelningen överlämnad
den ________________

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Uppgiftsmottagare:
Befattning:
Ansvarsområde:

Uppgiftsfördelningen mottagen och kvitterad
den

________________

Namnunderskrift
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Bilaga 3
Blankett: Delegering uppgifter inom yttre miljö till Landstingsdirektören direkt
underställd chef
I egenskap av Landstingsdirektör fördelar jag till dig de uppgifter som följer med uppgiften att uppfylla de bestämmelser som enligt gällande lagstiftning krävs för yttre miljö
i egenskap av ditt uppdrag som
_________________________.
Detta innebär att du skall ansvara för miljöarbetet enligt dokumentet ”Delegering av
uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland” samt relevanta rutiner i Landstingets
miljöledningssystem.
Uppgiftsfördelare:
Befattning:

Landstingsdirektör

Ansvarsområde:

Uppgiftsfördelningen överlämnad
den ________________

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Uppgiftsmottagare:
Befattning:
Ansvarsområde:

Uppgiftsfördelningen mottagen och kvitterad
den

_________________

Namnunderskrift
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Bilaga 4
Blankett: Delegering av uppgifter inom yttre miljö till 1:a linjens chef eller personal med arbetsledande uppgifter
I egenskap av __________________________, fördelar jag till dig ett förtydligande av
de uppgifter som följer med uppgiften att uppfylla de bestämmelser som enligt gällande
lagstiftning krävs för ditt uppdrag för miljön och säkerheten i egenskap av 1:a linjens
chef/personal med arbetsledande uppgifter.
Detta innebär att du skall ansvara för miljöarbetet enligt dokumentet ”Delegering av
uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland” samt relevanta rutiner i Landstingets
miljöledningssystem.
Uppgiftsfördelare:
Befattning:

_____________________, Landstinget Sörmland

Ansvarsområde:

Uppgiftsfördelningen överlämnad
den ________________

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Uppgiftsmottagare:
Befattning:
Ansvarsområde:

Uppgiftsfördelningen mottagen och kvitterad
Den__________________

Namnunderskrift
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Bilaga 5
Blankett: Returnering av uppgifter inom yttre miljö
Undertecknad returnerar härmed i enlighet med ansvar och uppgiftsfördelning avseende
uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland – nedan beskrivet miljöärende åter till
mottagare av returneringen:____________________________________________

Mottagare av returnering:

_____________________ Den ____________

Namn

Namnförtydligande

Verksamhet

1. Beskrivning av ärendet:

2. Risk som kan uppstå om åtgärd inte vidtas:

3. Åtgärder som jag vidtagit:

4. Anledning till returneringen

Den som returnerar:

___________________________ Den ____________

Namn
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