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Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2022-08-25 

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

Gäller från och med: 2022-08-25 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

§ 1 Målet med verksamheten 

Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt  
Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av annan nämnd.  

§ 2 Verksamhet och uppdrag  

I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, 
åligger det Miljö- och konsumentnämnden att fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med 
miljöbalken med tillhörande lagstiftning som tillsynsmyndighet och prövningsmyndighet, samt att 
fullgöra kommunens uppgifter enligt; 
• livsmedelslagstiftningen med tillhörande lagstiftning 
• lagen om foder och animaliska biprodukter med tillhörande lagstiftning 
• alkohollagen 
• lagen om tobak och liknande produkter 
• lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
• strålskyddslagen 
• lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel 
• lagen om sprängämnesprekursorer 
• lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
• lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
• lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
• lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
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Nämnden ska även: 

-  Svara för kommunens budget- och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen samt  
skuldsaneringslagen.  

- Svara för kommunens konsumentrådgivning. 

Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och samordna miljöstrategiska frågor. Nämnden ska 
medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor berörs.  

§ 3 Övrigt 

Det är även nämndens uppgift att; 
• svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan 
• svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan 
• svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare 

anges i gällande kommunala renhållningsordning  
• genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän 

information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och 
konsumentfrågor inom kommunen  

• besvara remisser från Spelinspektionen  
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