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Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett yttrande över kommunledningens
förslag till nytt reglemente. Nedan anges kommunledningskontorets kommentarer
till yttrandet i kursiv text.
Inom en nära framtid kommer det en ny tobakslag, vilket med stor sannolikhet
innebär att reglementet måste justeras. Det är lämpligt att avvakta med ett nytt
reglemente för miljö- och byggnadsnämnden tills den nya lagstiftningen är på plats.
Samtliga reglementen har setts över och det vore olämpligt att undanta miljö- och
byggnadsnämndens reglemente. Nämnden ska föreslå ändringar exempelvis vid
lagändringar. Att en lag kommer att ändras är inget skäl att inte fatta beslut om
reglementet nu.
Punkt 2, andra stycket, första meningen. Bör formuleras som ”Nämnden ska i huvudsak
utöva tillsyn enligt miljöbalken och plan- och bygglagen”
Reglementet är ändrat enligt förslaget.
Punkt 3. Utgångspunkter för nämndens arbete. Här är det viktigt att det finnas en text
som beskriver nämndens uppdrag som myndighetsnämnd, d.v.s. rättstillämpning och
myndighetsutövning, samt uppdraget att främja en hållbar utveckling och på så sätt
tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. Under
punkt 3 är det även lämpligt att tydliggöra nämndens ansvar att granska
myndighetsutövningen.
Det är inte sedvana att ha med sådana bestämmelser i reglementet. Nämndens arbete
med att granska myndighetsutövningen kan lämpligen styras av en arbetsordning som
nämnden själv beslutar om.
Punkt 4.1. Livsmedelslagen ska läggas till.
Reglementet är ändrat enligt förslaget.
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Punkt 4.1, femte punkten. ”Förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner utarbetas, som
kan krävas av kommunen. Provtagning som ålagts kommunen med anledning av
miljökvalitetsnormer görs.” Punkten bör utgå i sin helhet. Det är högst olämpligt att
nämnden utför uppgifter åt andra verksamheter inom kommunen. Det kan komma att
resultera svåra gränsdragningar i tillsynen.
Reglementet är ändrat enligt förslaget.
Punkt 5, andra stycket och punkt 6.2, andra stycket. Det är otydligt angående 2:e vice
ordförande, och om denne ingår i presidiet.
Punkt 6.2 har ändrats så endast punkt 5 reglerar presidiets sammansättning. Om
fullmäktige väljer att utse 2 stycken vice ordförande kommer bägge ingå i presidiet.
Punkt 6.1, tredje punkten. Det är olämpligt att kommundirektören i egenskap av högst
ansvarig för samtliga verksamheter i kommunen kan väcka ärenden i nämnden.
Det är inte olämpligt att kommundirektören, som ansvarig för kommunens förvaltning, har
rätt att väcka ärenden i nämnden. Punkten ändras därför inte.
Punkt 6.6. Här pekas en rad funktioner ut med både rätt att närvara och i vissa fall även
rätt att delta i överläggningarna. Nämndens uppdrag är rättstillämpning och
myndighetsutövning och utav den anledningen är det olämpligt att ge vissa funktioner
automatisk rätt till att delta i överläggningarna. En möjlighet är att i samtliga fall lämna det
avgörandet till nämnden, d.v.s. att nämnden kan, om särskilda skäl föreligger, besluta att
ge rätt till deltagande i överläggningarna.
Närvarorätten har reglerats på föreslaget sätt för att möjliggöra kommunstyrelsens ansvar
och revisorernas skyldighet att utöva tillsyn över verksamheten. Punkten ändras därför
inte.
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