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Antaget i kommunfullmäktige 2014-12-08 § 8

Reglemente för tillsynsnämnden
§ 1 Uppgifter
Tillsynsnämnden är den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Nämnden fullgör kommunens uppgifter
1. som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och föreskrifter meddelade
med stöd av miljöbalken,
2. när det gäller att utöva den omedelbara tillsynen enligt tobakslagen
(1993:581) över de miljöer och lokaler för vilka
Folkhälsomyndigheten har den centrala tillsynen,
3. vad avser offentlig kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagen och
andra bestämmelser, vilka anges i 11 § livsmedelslagen,
4. tillsyn enligt 16 § strålskyddsförordningen (1988:293),
5. svara för prövning av dispenser från föreskrifter i naturreservat,
naturminne, biotopskyddsområden och djur- och växtskyddsområden
som beslutats av kommunen varvid beslutsbefogenheten dock inte
skall gälla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt, samt
6. svara för prövning av ansökningar om strandskyddsdispens enligt
reglerna i 7 kap. miljöbalken liksom för tillsynen över efterlevnaden
av strandskyddet.
Det ankommer på tillsynsnämnden att
1. följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och
hälsoskyddshänseende och andra frågor inom nämndens
ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag som är påkallade,
2. medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra
frågor inom nämndens ansvarsområde berörs.
§ 2 Regelreformering
Nämnden ska i samband med uppgörande av förslag till budget pröva
fastställda taxor och reglementen inom ramen för sin verksamhet och i
förekommande fall föreslå förändringar.
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§ 3 Tillsynsnämndens förvaltning
Tillsynsnämnden och natur- och byggnadsnämnden har en gemensam
förvaltning. Natur- och byggnadsnämnden är anställningsmyndighet för den
personal – förutom förvaltningschefen – som arbetar inom tillsynsnämndens
ansvarsområde. Enligt kommunstyrelsens reglemente beslutar
kommunstyrelsen i frågor om anställning av förvaltningschefer liksom
arbetstagare på särskilt visstidsförordnande. Detta innebär att
kommunstyrelsen även beslutar i övriga frågor såvitt gäller förvaltningschefer
(uppsägning, lön m.m.). Kommunstyrelsen beslutar även om förflyttning/
omplacering samt vikariatsbeordrande av arbetstagare till anställning vid
annan anställningsmyndighet (annan nämnd) liksom om anställning och
uppsägning av lönebidragsanställda samt personliga befattningar.
§ 4 Nämndens sammansättning
Tillsynsnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som
kommunfullmäktige bestämmer.
§ 5 Samverkan med andra nämnder och myndigheter
Tillsynsnämnden skall samverka med andra nämnder och myndigheter inom
och utom kommunen i syfte att uppnå en effektiv och rationell verksamhet för
kommunen som helhet.
§ 6 Övrigt
Utöver vad som sägs i detta reglemente gäller för tillsynsnämnden vad som
stadgas i gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge.
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