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REGLEMENTE FÖR MILJÖNÄMNDEN 
 
Gäller från och med den 1 januari 2019. 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt reglemente för 
nämnderna i Mölndals stad och styrprinciper för Mölndals stad gäller bestämmelserna i detta 
reglemente.  
 
VERKSAMHETSOMRÅDE 
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter 
 
Miljönämnden ansvarar för stadens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom 
livsmedelskontroll. 
 
§ 2 Uppgifter med hänvisning till författning 
 
Miljönämnden ansvarar för tillståndsprövning och tillsyn enligt; 
 

• miljöbalken (1998:808), med undantag av beslut om dispens från strandskydds-
bestämmelserna enligt 7 kap 18b § och föreläggande om stängselgenombrott m.m. enligt 26 
kap 11 § 

• livsmedelslagen (2006:804) och de föreskrifter som meddelas med stöd av livsmedelslagen 
samt de EU-bestämmelser som kompletterar livsmedelslagen  

• lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 
• smittskyddslagen (2004:168) 
• strålskyddslagen (2018:396) 
• tobakslagen (1993:581) avseende tillsyn av rökfria miljöer 
• lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer 
• lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel  

 
 
I prövnings- och tillsynsfunktionen ingår sådana uppföljnings- och miljöstrategifrågor som 
kartläggning och analys av miljötillståndet, provtagning med anledning av miljökvalitetsnormer 
samt att utarbeta förslag till handlingsplaner. 
 
När det i författningar i övrigt hänvisas till den nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet ansvarar miljönämnden för sådana uppgifter.  
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§ 3 Övriga uppgifter 
 
Miljönämnden ska vara aktiv och delaktig i samhällsplaneringen och bidra till bästa möjliga 
miljönytta.  
 
4 § Förvaltning 

Under nämnden lyder miljöförvaltningen. Miljönämnden ansvarar för och leder arbetet som 
utförs av miljöförvaltningen.  

Förvaltningen leds av en förvaltningschef, som inför nämnden, är ansvarig för verksamheten. 
Förvaltningschefen är dock anställd av kommunstyrelsen och underställd stadsdirektören.   
 
Nämnden får utfärda riktlinjer för miljöförvaltningen och dess personal.   
 
 
SAMMANSÄTTNING 
 
§ 5 Nämnden 
 
Miljönämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.   
 
§ 6 Utskott 
 
Inom miljönämnden ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre 
ersättare. Ordföranden i miljönämnden är också ordförande i arbetsutskottet och nämndens vice 
ordförande är också vice ordförande i arbetsutskottet. 
 
 
 


