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Antagen av kommunfullmäktige 2014‐12‐08 § 8, ändrad 2017‐12‐11, § 15

Reglemente för tillsynsnämnden
§ 1 Uppgifter
Tillsynsnämnden är den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens
uppgifter
1. enligt miljöbalken med tillhörande lagstiftning, som tillsynsmyndighet och
prövningsmyndighet, med undantag för det som anges i reglementet för annan
nämnd,
2. enligt livsmedels- och foder-lagstiftningen,
3. inom övriga områden som enligt lag eller annan författning ankommer på den
kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom tobakslag-stiftningen, med
undantag för det som anges i reglementet för annan nämnd,
4. inom strålskyddslagstiftningen,
5. enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.
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.
3. lämna och begära yttranden i ärenden inom nämndens ansvarsområde till andra
nämnder och myndigheter.
4. föra talan hos länsstyrelsen eller annan överinstans inom nämndens
verksamhetsområde samt enligt 22 kap. 6 § andra stycket miljöbalken.

§ 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.

§ 3 Tillsynsnämndens förvaltning
Tillsynsnämnden och natur- och byggnadsnämnden har en gemensam förvaltning.
Natur- och byggnadsnämnden är anställningsmyndighet för den personal som
arbetar inom tillsynsnämndens verksamhetsområde med undantag för den
personal som är verksam inom miljötillsynsavdelningen. För sistnämnda personal
ska tillsynsnämnden vara anställningsmyndighet. Kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunstyrelsens reglemente om anställning av arbetstagare på särskilt
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visstidsförordnande samt beslutar i förflyttnings- och omplaceringsärenden från
en nämnd till en annan.

§ 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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