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Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden
1.Sammansättning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.
2. Utskott
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ett arbetsutskott. Arbetsutskottet har
fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsutskottet ska:
- bereda och lägga fram förslag till beslut i de ärenden som ska
behandlas av nämnden, samt
- i övrigt fullgöra de uppdrag som nämnden tilldelar arbetsutskottet.
3. Arbetsformer
För miljö- och hälsoskyddsnämnden och dess arbetsutskott gäller
reglementet "Arbetsformer för styrelser och nämnder i Växjö kommun".
4. Ansvarsområde
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljöoch hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska
fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Det innefattar tillsyn enligt livsmedelslagen, smittskyddslagen samt
strålskyddslagen avseende solarier.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt
miljöbalken (1998:808) i de delar som anges nedan:
-

prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen
och där uppgiften inte lagts på annan nämnd,

-

prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö- och
hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska
produkter och biotekniska organismer),

-

tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller vattenverksamhet, täkter,
skötsel av jordbruksmark, vilthägn (12 kap.11 §), stängsel (26 kap. 11 §
miljöbalken) samt områden som omfattas av krav på anmälan enligt 12
kap. 6 § miljöbalken,

-

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,
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-

att följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och
hälsoskyddshänseende och andra frågor inom nämndens ansvarsområde
och därvid utarbeta de förslag som är påkallade,

-

att medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra
frågor inom nämndens ansvarsområde berörs, samt

-

att utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan
krävas av kommunen och svara för provtagning som ålagts kommunen
med anledning av miljökvalitetsnormer

Utöver den direkt lagstadgade myndighetsutövningen ska nämnden
-

uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och
hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta de förslag som är påkallade,

-

samarbeta med näringsliv, myndigheter, organisationer och enskilda vars
verksamhet berör miljö- och hälsoskyddsområdet,

-

lämna råd och upplysningar till allmänheten i frågor som rör nämndens
ansvarsområde,

-

informera kommunmedlemmar om den lokala yttre miljön och de
faktorer som påverkar den samt om de faktorer i miljön som påverkar
hälsan.

5. Delegering från fullmäktige
Miljö- och hälsoskyddsnämnden svarar för kommunens uppgifter enligt
tobakslagen (1993:581) och lag (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens tillsyn enligt Lag
(2017:425) om e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
Nämnden svarar för att i förekommande fall ansöka om särskild förvaltning
enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792).
Nämnden ansvarar för den tillsyn som avser gaturenhållning och som
ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning. (1998:814).
6. Förvaltningsorgan
Miljö- och hälsoskyddsnämndens förvaltningsorgan är miljö- och
hälsoskyddskontoret
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