ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för miljönämnden
Antaget av kommunfullmäktige den xx 201x, § xx. Gäller från och med den 1 juli 2019.
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i
detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden
av detta reglemente.
MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
1 § Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljöhälsoskydds- och
livsmedelsområdena samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den
kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Miljönämnden svarar bland annat för tillsyn enligt miljöbalken (1998:808), livsmedelslagen
(2006:804), lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814)
samt lag (2018:2088) om tobak och likande produkter.
Nämnden ansvarar vidare för kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622).
Nämnden ansvarar också för att bedriva kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel.
Nämnden fullgör även de uppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.
2 § Miljönämnden ska bland annat:
 ansvara för information om nämndens verksamhet och ekonomi,
 svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd med mera avseende miljöfarlig
verksamhet,
 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,
 medverka i kommunens övergripande utvecklingsarbete,
 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 tillsyn av strandskydd,
 vara kommunens naturvårdsorgan och därvid svara för att initiera och bereda ärenden om
inrättande av skyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken,
 samordna och driva kommunens arbete med vattenvårdsfrågor i enlighet med EU:s
vattendirektiv samt
 medverka i avfallsplaneringen.

-Nämnden har en drivande, samordnande och stödjande funktion i hela
kommunorganisationens miljöstrategiska arbete.
- Nämnden ska förvalta och utveckla kommunens energi- och klimatrådgivning.

Delegering från kommunfullmäktige
3 § Miljönämnden ska bland annat besluta i följande ärenden:
 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom nämndens
verksamhetsområde,
 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens talan, på
kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå
förlikning och sluta annat avtal.
MILJÖNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
4 § Miljönämnden består av nio ledamöter och fem ersättare.
Bland nämndens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Administrativt organ
5 § Under miljönämnden lyder miljöförvaltningen.

