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Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i ”Gemensamt 
reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun” 
gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Nämnden ansvarar därvid för prövning, tillsyn och kontroll 
som ankommer på kommunen enligt lagar, förordningar och föreskrifter som 
berör nämndens ansvarsområde såsom miljöbalken samt lagar, förordningar 
och föreskrifter som är meddelade med stöd av denna balk, däribland ansvar 
för kommunens uppgifter rörande tillsynen över efterlevnaden av strandskyddet.   

Nämnden ansvarar vidare för prövning, tillsyn och kontroll som ankommer på 
kommun genom lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, lag 
om tobak & liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel, 
livsmedelslagen med flera. 

Nämnden skall även medverka i planering där frågor om miljö- och hälsoskydd 
eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs. Nämnden ska 
sålunda vara aktiv och delaktig i samhällsplaneringen och bidra till bästa möjliga 
miljönytta. 

Nämnden fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet som statlig 
tillsynsmyndighet har överlåtit till nämnden och uppgifter som kommunen 
ansvarar för, vilka delegerats från kommunfullmäktige. Nämnden fullgör således 
kommunens uppgifter enligt: 

- Miljöbalken (1998:808) med de undantag som framgår av balken. 

- Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. 

- Livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om 
kontroll av livsmedel, foder med flera. 

- Strålskyddslagen (2018:396) samt förordning och föreskrifter meddelade 
med stöd av förordningen i ärenden om kosmetiska solarier. 

När det i författningar i övrigt hänvisas till den nämnd som fullgör kommunens 
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, ansvarar nämnden för sådana 
uppgifter. 
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DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör i övrigt kommunens uppgifter enligt 
följande lagar, förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av följande 
lagar respektive förordningar: 

- Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning & skyltning i 
tillsynsärenden gällande nedskräpning och osnygga platser. 

- Smittskyddslagen (2004:168) jämte livsmedelslagen (2006:804) i ärenden 
avseende smitta mot människor. 

- Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kontroll och tillsyn av 
efterlevnad av lagen. 

- Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 
- Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel i kontroll av 

efterlevnad av lagen.  
- Alkohollagen (2010:1622) om tillstånd till servering och tillsyn över viss 

försäljning. 
- Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer jämte förordning (EG 98/2013) i 

kontroll och tillsyn av efterlevnad av lagen. 
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