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Översyn av reglemente-Uppdrag till miljöskyddskontoret
(MR 2019-0119)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 12 november 2018, § 191 lämnat följande förslag till beslut:
1. Gemensamt reglemente för kommunstyrelse samt nämnder i Alingsås kommun antas att
gälla från och med den 1 januari 2019.
2. Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden,
miljöskyddsnämnden, socialnämnden, valnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt
överförmyndarnämnden antas att gälla från och med den 1 januari 2019.
3. Reglementen för nya nämnderna kultur- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden antas att gälla från och med den 1 januari 2019.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-21 att anta KS förslag till beslut (KF § 197, 2014.598
KS).
Beredning
Då det bland annat kommer ny lagstiftning under året, ny tobakslag som börjar gälla från 1
juli 2019, behöver miljöskyddsnämndens reglemente uppdateras för att överensstämma med
ny lagstiftning.
Miljöskyddsnämnden uppdrar därför åt miljöskyddskontoret att inkomma med ett förslag till
reviderat reglemente till miljöskyddsnämnden senast till nämnden i april 2019.
I uppdraget har också namn på nämnden varit uppe för diskussion i nämnden och förslag till
ändring av namn till miljönämnden har kommit upp. På uppdrag av presidiet så föreslås
namnändring till miljönämnden. Förutom miljönämnden så föreslås miljöskyddskontoret byta
namn till miljöförvaltningen.
Det kommer kosta en del både arbetsmässigt och faktiska kostander med namnbyte. Dels
kommer arbetsjackor att bytas ut samt kommer mallar och andra dokument behöva
uppdateras.
Då det flyttats tjänster från andra förvaltningar till miljöskyddskontoret behöver också
reglementets ändras. Miljöingenjör och energi- och klimatrådgivning har flyttats till
miljöskyddskontoret. Det som är på gång är att miljöstrategtjänsten samt alkohol/tobak och
tillsyn av receptfria läkemedel flyttas till miljöskyddskontoret därav föreslås även ändring av
reglementet i dessa frågor.
Miljöskyddskontoret har fått i och med ramdirektiv för vatten samt frågor inom det ekologiska
området fått en mer strategisk roll och inte bara rena tillsyns- och myndighetsfrågor. Nu med
att fler tjänster flyttas så kommer än mer fokus på strategiska miljöfrågor komma till
miljöskyddsnämnden. Att få en bredd på frågorna både strategiska och operativa tillsyns
frågor så är tanken att det blir synergier av att fånga allt inom en förvaltning.

Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
Miljöskyddsnämnden byter namn till Miljönämnden.
Miljöskyddskontoret byter namn till Miljöförvaltningen
Reglementet för miljöskyddsnämnden ändras enligt bifogad bilaga.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Miljöskyddsnämnden byter namn till Miljönämnden.
Miljöskyddskontoret byter namn till Miljöförvaltningen
Reglementet för miljöskyddsnämnden ändras enligt bifogad bilaga.
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