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3.22

Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen, förvaltningslagen
och övriga tillämpliga lagar samt kommunfullmäktiges styrdokument, skall följande gälla för
miljö- och hälsoskyddsnämnden.
§1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden består av 7 ledamöter och 4 ersättare.
Bland nämndens ledamöter väljer kommunfullmäktige en ordförande och en vice
ordförande.
§2
Ordförande och vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden väljs för den
tid de blivit valda som ledamöter.
Vid förfall för både ordförande och vice ordförande leds nämndens sammanträden av
annan ledamot, som utses av nämnden vid varje enskilt tillfälle.
§3
Kallelse och föredragningslista till sammanträde med miljö- och hälsoskyddsnämnden bör utfärdas skriftligt på ordförandens ansvar och vara ledamot och
ersättare tillhanda senast fyra dagar före sammanträdesdagen.
Är ledamot förhindrad att närvara vid sammanträde eller del av sammanträde
skall han tillse att ersättare blir inkallad enligt den turordning som fullmäktige
har fastställt.
Justering av protokoll från sammanträde med miljö- och hälsoskyddsnämnden
sker, med tillämpning av kommunallagen kap 6 § 30 på det sätt nämnden bestämmer.
Ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar samt att få sin mening
antecknad till protokollet.
§4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter, som enligt lag skall fullgöras av
den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

§5
Huvudfunktionerna i detta arbete är
-

undersöka och bevaka miljön
medverka i samhällsplaneringen och återföra erfarenheter
pröva tillståndsansökningar
bedriva tillsyn och bevaka att lagstiftningens krav upprätthålls
information, rådgivning och samarbete.

I övrigt skall miljö- och hälsoskyddsnämnden svara för ärenden och ärendegrupper som
enligt beslut åläggs nämnden.
§6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer, som kommunfullmäktige har bestämt, samt i övrigt fullgöra de uppgifter, som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vidare som sin uppgift
- att inom övergripande planeringsförutsättningar lämna förslag till verksamhetsplan (mål och åtgärder) och budget,
- att ta initiativ till utveckling och effektivisering, samt att de i verksamhetsplan
angivna målen och åtgärderna kan genomföras.
§7
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska enligt miljöbalken, lagen med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, lagen om foder och animaliska
biprodukter samt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
- svara för prövning och tillsyn, som ankommer på kommunen inom miljö- och
hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska produkter
och biotekniska organismer),
- svara för tillsyn, som ankommer på kommunen vad gäller vattenverksamhet,
täkter, skötsel av jordbruksmark, vilthägn, stängsel samt områden, som omfattas
av krav på anmälan enligt 12 kap 6 § miljöbalken,
- svara för tillsyn inom strandskyddsområden,
- svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller
bortskaffande av avfall och för den tillsyn, som ankommer på kommunen
vad gäller avfallshantering, producentansvar, nedskräpning och dumpning
av avfall,
- följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och
andra frågor inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag
som är påkallade,
- medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs,
- utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner, som kan krävas av
kommunen, och svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning

av miljökvalitetsnormer,
- svara för prövning och tillsyn inom naturvården, som ankommer på kommunen,
i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
- svara för att initiera och bereda ärenden, som är påkallade om inrättande av
skyddsområden enligt 7 kap miljöbalken, i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd, och svara för förvaltning av sådana områden,
- svara för den tillsyn, som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 2-4 §§.
- svara för kommunens uppgifter beträffande kontroll och tillsyn enligt lagen om
foder och animaliska biprodukter (2006:805).
- svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lag om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa 17, 22, 24 §§.
§8
Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall svara för prövning och tillsyn, som ankommer
på kommunen enligt övriga lagar och förordningar som berör nämndens ansvarsområde
(livsmedelslagen, smittskyddslagen, tobakslagen m fl).
§9
I miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete ingår
- att verka för långsiktig ekologisk hushållning och att den biologiska mångfalden
bevaras,
- att svara för kommunens engagemang i regional och lokal miljöövervakning,
- att svara för kommunens åtaganden inom sjökalkning, fiskevårdsområdesbildningar, arbete med fiskvägar,
- att pröva dispensansökningar, som berör den lagstiftning där nämnden har
tillsynsansvar,
- att svara för kommunens uppgifter enligt alkohollagen i de fall socialnämnden
som part inte kan handlägga dessa frågor,
- att vara tillsynsmyndighet för de delar av tobakslagen där statens folkhälsoinstitut svarar för den centrala tillsynen och där kommunens uppgifter ej ligger
på socialnämnden,
- att själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden
inom nämndens verksamhetsområde,
- att i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan,
på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran,
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
§ 10
Nämnden får utan kommunfullmäktiges bemyndigande, med den begränsning
som för varje tillfälle kan vara fastställd av kommunfullmäktige, besluta om av-

skrivning av sådan kommunens fordran, som hänför sig till nämndens förvaltningsområde.

§ 11
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de register som nämnden i sin direkta verksamhet för och förfogar över.
§ 12
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har att med tillämpning av kommunallagen
kap 6 §§ 33-38 besluta om delegationsordning inom sin verksamhet. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden skall därvid iakttaga de regler och bestämmelser beträffande
fördelning av uppgifter och befogenheter, som enligt särskilda beslut gäller inom
kommunen, samt de ytterligare anvisningar som fastställts eller kan komma att
fastställas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.
§ 13
Under miljö- och hälsoskyddsnämnden organiseras miljö- och hälsoskyddskontoret
samt de övriga förvaltningsenheter som kan komma att underställas nämnden.
§ 14
Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall vid fullgörandet av sina arbetsuppgifter
samarbeta med övriga kommunala organ och med andra myndigheter, organisationer och enskilda som berörs av nämndens arbete.
§ 15
Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall till fullmäktige två gånger om året, i juni och
december, redovisa handläggningen av medborgarförslagen som översänts till nämnden,
samt redovisa vilka ärenden som inte avgjorts inom ettårsfristen och en förklaring härtill.

______________________
Kommunfullmäktige har fastställt reglementet 1999-08-26 § 85 (dnr 1999:243) att gälla
fr o m 1999-09-01.
Kommunfullmäktige har vid följande tillfällen beslutat om ändringar:
2002-12-19 § 135 (dnr 2002:479), 2007-10-25 § 186 (dnr 2007-KS0281), 2010-01-28 § 6
(dnr 2009-KS0354) och 2011-05-24 § 106 (dnr KS 2011-18); 2013-09-24 § 124 (dnr KS 2013-222).
Ändringarna har införts ovan.

