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KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Datum

2018-01-23

§ 29

Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd
KS/2017:567

1.2.1

Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd,
2017-11-17.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-26, § 203 att inrätta ett
samhällsbyggnadskontor på kommunstyrelsens förvaltning.
Samhällsbyggnadskontoret ska vara bestående av samhällsplanering inom
kommunledningskontoret, planavdelningen från förvaltningen för Plan & Bygg
samt kommunekologerna från förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.
Detta innebär att vissa ansvarsområden hos nämnden för Miljö & Hälsoskydd
flyttas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 24, Förslag:
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd,
2017-11-17.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-17
Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, förslag 2017-11-17
Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2015-09-08 § 111
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 24

Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd
KS/2017:567

1.2.1

Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd,
2017-11-17.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-26, § 203 att inrätta ett
samhällsbyggnadskontor på kommunstyrelsens förvaltning.
Samhällsbyggnadskontoret ska vara bestående av samhällsplanering inom
kommunledningskontoret, planavdelningen från förvaltningen för Plan & Bygg
samt kommunekologerna från förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.
Detta innebär att vissa ansvarsområden hos nämnden för Miljö & Hälsoskydd
flyttas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-17, förslag:
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd,
2017-11-17.
Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, förslag 2017-11-17
Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2015-09-08 § 111
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunledningskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens
arbetsutskott bifaller det.
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Reglemente för miljö- och hälsoskydd - ny organisation
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reglemente för Miljö och Hälsoskydd, 2017-11-17.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslöt 2017-09-26 § 203 att inrätta ett samhällsbyggnadskontor på
kommunstyrelsens förvaltning. Samhällsbyggnadskontoret ska vara bestående av samhällsplanering
inom kommunledningskontoret, planavdelningen från förvaltningen för Plan & Bygg samt
kommunekologerna från förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.
Detta innebär att vissa ansvarsområden hos nämnden för Miljö- och hälsoskydd flyttas till
Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret föreslår ändringar till följd av det beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-11-17
Reglemente för Miljö- och hälsoskydd, förslag 2017-11-17
Reglemente för Miljö och Hälsoskydd 2015-09-08 § 111
Beslutet skickas till
MH
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt 2017-09-26 § 203 att inrätta ett samhällsbyggnadskontor på
kommunstyrelsens förvaltning. Samhällsbyggnadskontoret ska vara bestående av samhällsplanering
inom kommunledningskontoret, planavdelningen från förvaltningen för Plan & Bygg samt
kommunekologerna från förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.
Detta innebär att vissa ansvarsområden hos nämnden för Miljö- och hälsoskydd flyttas till
Kommunstyrelsen. Därför måste reglementet ändras. Kommunledningskontoret, i samarbete med
förvaltningen för Miljö- och Hälsoskydd, föreslår följande ändringar:
Kommunledningskontoret
Katarina Eiderbrant
0300-83 40 16
katarina.eiderbrant@kungsbacka.se
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
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Nuvarande lydelse:
”Nämnden skall också medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom
nämndens ansvarsområden berörs samt utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som
kan krävas av kommunen och svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av
miljökvalitetsnormer. Nämnden svarar för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på
kommunen i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd, för kommunens engagemang i regional och
lokal miljöövervakning samt för kommunens åtagande inom sjökalkning, fiskevårdområdesbildningar
samt arbete med fiskvägar. ”
Förslag att följande lydelse står kvar:
”Nämnden skall också medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom
nämndens ansvarsområden berörs.”
Följande text tas bort då det täcks in av övriga formuleringar:
Punkt 1

samt utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av kommunen och svara
för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer.
Följande meningar tas bort och överförs till reglementet för kommunstyrelsen:

Punkt 2

Nämnden svarar för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen i den mån
uppgiften inte lagts på annan nämnd, för kommunens engagemang i regional och lokal
miljöövervakning samt för kommunens åtagande inom sjökalkning, fiskevårdområdesbildningar samt
arbete med fiskvägar.
Motsvarande ändringar införs i kommunstyrelsens reglemente i separat beslut.
Punkt 1 och 2 avser hänvisningar till förslaget till nytt reglemente.

Katarina Eiderbrant
Specialist administration
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Reglemente för nämnden för
Miljö & Hälsoskydd
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i ”Gemensamt
reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun”
gäller bestämmelserna i detta reglemente.
VERKSAMHETSOMRÅDE
Nämnden skall svara för prövning och tillsyn som ankommer på
kommunen enligt lagar och förordningar som berör nämndens
ansvarsområde såsom miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel m fl.

Punkt 1

Punkt 2

Nämnden skall också medverka i planering där miljö- och
hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområden
berörs. samt utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner
som kan krävas av kommunen och svara för provtagning som ålagts
kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer.
Nämnden svarar för prövning och tillsyn inom naturvården som
ankommer på kommunen i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
för kommunens engagemang i regional och lokal miljöövervakning samt
för kommunens åtagande inom sjökalkning, fiskevårdområdesbildningar
samt arbete med fiskvägar.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter rörande tillsynen över
efterlevnaden av strandskyddet.
Nämnden ansvarar för kommunens tillstånds- och tillsynsverksamhet
enligt alkohollagen samt för kommunens tillsynsverksamhet vad avser
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tobaksförsäljning enligt tobakslagen och lag om elektroniska cigaretter
och påfyllnadsbehållare (KF 2017-12-12 § 193).
DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
Tillsyn enligt Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2017-12-12 § 193 KS/2017:305
Förslag: 2017-11-17 KS/2017:567
Ansvarig förvaltning: Miljö & hälsoskydd
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se

