Reglemente för
miljönämnden i
Mjölby, Boxholms och
Ödeshögs kommuner
Dokumenttyp: Reglemente
Antaget av: Kommunfullmäktige i Mjölby § 124/2020
Kommunfullmäktige i Boxholm § 87/2020
Kommunfullmäktige i Ödeshög § 66/2020
Diarienummer: MN 2020: 1759
Ansvarig handläggare: Förvaltningschef
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1 § Inledning
För miljönämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även
”Huvudreglementet för Mjölby kommuns styrelse och nämnder”.
För samverkan i den gemensamma miljönämnden för Mjölby och Boxholms
kommun gäller ”Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan
Mjölby kommun, Boxholms kommun och Ödeshögs kommun”.

2 § Verksamhets- och ansvarsområden
Miljönämnden fullgör Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuns uppgifter
som tillsyns- och prövningsmyndighet enlig nedanstående lagar och föreskrifter
meddelade med stöd av dessa lagar.






Miljöbalken, med undantag för prövning av strandskyddsdispenser
Livsmedelslagstiftningen
Smittskyddslagen
Strålskyddslagen, med avseende på skyddsåtgärder i solarier samt
miljöövervakning av joniserande strålning/gammastrålning
Lag om tobak och liknande produkter, med avseende på tillsyn av
rökfria miljöer

3 § Ledning och styrning
I miljönämndens lednings- och styrfunktion ingår inom ramen för nämndens
ansvarsområde att:
-

Planera, samordna och utveckla den verksamhet som angivits i § 1
Planera, samordna och utveckla den kommunala naturvården
Ta fram förslag till taxor och avgifter inom nämndens verksamhet
Avge yttranden i ärenden som remitterats till nämnden
Verka för samarbete med övriga förvaltningar inom kommunerna samt regionala och
statliga myndigheter
Medverka i samhällsplaneringen
Krisberedskapsplanering och krisledning
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4 § Uppgifter enligt speciallagstiftning
Miljönämnden ansvarar för kommunernas kontroll av luftkvalitet enligt
Luftkvalitetsförordningen.
Miljönämnden ansvarar för den tillsyn som ankommer på kommunerna vad
gäller gaturenhållning enligt lagen med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning.
Miljönämnden ansvarar för kommunernas tillsyn av sprängämnesprekursorer
enligt lag och förordning om sprängämnesprekursorer.
Miljönämnden ansvarar för kommunernas operativa kontroll av animaliska
biprodukter.
Mjölby kommun är huvudman för Svartån-Sommens vattenråd*, miljönämnden
ansvarar för administrationen av vattenrådet.
*) Tidigare benämnt vattenråd för Motala ström sydvästra

5 § Delegering från fullmäktige
Miljönämnden har delegation på att begära överlåtelse av operativ tillsyn enligt
miljötillsynsförordningen.
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