REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN
(antaget av kommunfullmäktige 2017-03-30, § 128)
Ansvarsområden
§1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden svarar för prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsade lagar,
förordningar och föreskrifter inklusive den lokala hälsoskyddsföreskriften.
Nämnden svarar vidare för de övriga uppgifter som enligt svensk lag eller
Europaunionens bestämmelser ska fullgöras av den kommunala nämnden
inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Ledning och styrning
§2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska
– leda, utveckla och utvärdera de verksamheter som finns inom nämndens
ansvarsområde i enlighet med de mål och regler som finns i gällande
lagstiftning och i kommunens antagna mål- och policydokument
– medverka i samhällsplaneringen, samverka med nämnder, andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda för att främja en gynnsam
utveckling och goda miljöer i kommunen
– avge yttranden i ärende inom verksamhetsområdet som remitterats till
nämnden.

Ekonomisk förvaltning och planering
§3
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska
– ha hand om den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
inom ramen för den för nämnden fastställda budgeten
– förvalta under nämndens vård ställda stiftelser och besluta om utdelning
från dessa
– ta emot till kommunen utbetalda statsbidrag och dylikt inom kommunens
ansvarsområde.

Information
§4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska
– informera om sin verksamhet i syfte att ge kännedom om och insyn i
nämndens verksamhet.

Särskilda uppgifter
§5
I miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgifter för tillsyn ingår:
Miljöbalken
– svara för prövning och den tillsyn av miljöbalken som ankommer på
kommunen med undantag av de uppgifter som lagts på andra nämnder
– följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende
och därvid utarbeta de förslag och bereda de ärenden som är påkallade
och som ankommer på miljö- och hälsoskyddsnämnden.
– medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor berörs
– övervaka luftkvaliteten och omgivningsbuller i kommunen enligt EU:s
lagstiftning.
Livsmedelslagstiftningen
– registrera olika livsmedelsverksamheter.
– kontrollera livsmedelsverksamheter i kommunen avseende riskerna med
råvarorna, hanteringen och de färdiga produkterna
– ansvara för att smittskyddsåtgärder vidtas mot livsmedel, inklusive
dricksvatten, som sprider eller misstänks sprida smittsamma sjukdomar.
Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
– utöva tillsyn över att uppstädning sker på plats utomhus där allmänheten
får färdas fritt.
Smittskyddslagen
– ansvara för smittspårning av smittsamma sjukdomar via den fysiska
miljön.
Tobakslagen
– utöva tillsyn avseende rökförbud i de miljöer och lokaler för vilka
Folkhälsomyndigheten har den centrala tillsynen.
Strålskyddslagen
– utöva tillsyn av lokaler där solarium upplåts till allmänheten.

Lagen om foder och animaliska biprodukter
– ansvara för att säkerställa en hög skyddsnivå för djur och människors
hälsa när det gäller foder och animaliska biprodukter.

Lagen om sprängämnesprekursorer
– utöva tillsyn som åligger en kommun enligt lagen om sprängämnesprekursorer.

Övriga uppgifter
§6

I miljö- och hälsoskyddsnämndens övriga uppgifter ingår:
Agenda 21
– ansvara för kommunens operativa Agenda 21-arbete; initiera, inspirera
till och uppmuntra arbetet inom de kommunala förvaltningarna och
bolagen, bland näringsliv, föreningar, organisationer samt hos allmänheten.
Vattensamordning
– strategiskt och operativt samordna kommunens arbete med vattenfrågor i
samråd med stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden
Kemikaliesamordning
– strategiskt och operativt samordna nämndernas arbete att genomföra och
att följa upp kommunens kemikalieplan.
Kalkning
– ansvara för kalkning av sjöar och vattendrag i kommunen, med tillhörande provtagning och bedömning.

Strålmätning av mark
– i samarbete med räddningstjänsten mäta markstrålningen på fasta
punkter inom kommunen.
Upphandling av luftmätningar
– svara för upphandling av luftmätningar för länet på uppdrag av Jönköpings
läns luftvårdsförbund.
Miljösamverkan f
– medverka i länets gemensamma miljöarbete i Miljösamverkan f.
Uppdrag från kommunfullmäktige
– i övrigt fullfölja de uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till nämnden.

