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Dnr 11.567‐40

Ändringar och förtydliganden i miljönämndens reglemente
Bilaga:
Förslag till ändringar och förtydliganden i miljönämndens reglemente
avseende nämndens uppgifter.

Ärendebeskrivning
Miljönämndens reglemente antogs av kommunfullmäktige 1991‐12‐16 § 317
med ändringar/kompletteringar 1996‐03‐25 § 39, 2001‐02‐26 § 24, 2009‐08‐31 §
136 samt 2011‐03‐38 § 56. Till detta har kommit särskilda uppdrag till
miljönämnden vad gäller tillsyn enligt tobakslagen (kf 2003‐01‐27 § 4), kontroll
av receptfria läkemedel (kf 2010‐06‐21 § 95) och tillsyn över vattenskydds‐
föreskrifter som beslutats eller föreslagits av kommunen.
Behov finns att samla och förtydliga uppdragen till miljönämnden. Utöver
detta visar en utvärdering av kommunens naturvårdsarbete (PM 2010‐09‐20
av Örjan Spansk) att tillsynsuppgifter som ankommer på kommunen inom
naturvårdens område inte är klargjorda.
Förslaget innebär inga förändringar vad gäller miljönämndens uppdrag inom
miljö‐ och hälsoskyddsområdet. Det nya är myndighetsuppdraget kopplat till
tillsyn av naturreservat, naturminnen, djur och växtskyddsområden och
områden där det finns interimistiska förbud, alla beslutade av kommunen.
Vidare att ge de tillstånd eller dispenser som fordras från skydds‐
bestämmelserna enligt de regler som gäller enligt dessa. Samtidigt görs ett
förtydligande rörande personalärenden att miljönämnden beslutar om
förvaltningsorganisationen.
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Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra § 1,
miljönämndens uppgifter, i reglementet i enlighet med bifogat förslag samt
§ 6, vad gäller ändring av inkallande av ersättare enligt följande;
§6
Ordinarie ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del
av sammanträde skall kalla ersättare till sammanträde, ansvaret ligger inom
respektive partigrupp.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskottet föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
‐
i enlighet med miljönämndens förslag.
_____

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.
_____
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