
Österåker
Tjänsteutlåtande

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen

Datum 2020-06-03

Dnr KS 2020/0I39

Revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente i § I med
anledning av förslag på ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen

Sammanfattning
Regeringen har i ett utkast till lagrådsremiss lämnat förslag till en ny lag om til/fü//ága Imz'ttxzég/ddsåçgärder

på Jemeñngm'ä//m Kommunen ska utöva tillsyn och meddela de förelägganden som behövs för att

lagen och anslutande föreskrifter följs. Det rör sig om en helt ny lag som inte ingår i Miljö- och
hälsoskyddsnämndens nuvarande uppgifter. En revidering behöver därför göras i reglementet under
förutsättning att riksdagen beslutar att anta förslaget till lag om til/fä//zga sz'ttI/éyddyåçgärderpâ

semerz'ngsytä//m

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Ny lydelse Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente i § 1 ska vara:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet
med stöd av miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen, lag om handel med
Vissa receptfria läkemedel, lag om tobak och liknande produkter, alkohollagen samt lag om ti/árä//zga

.rmz'ttnêyddsålgärderpå :emeringmtä//m Nämnden har också att fullgöra de Övriga uppgifter som enligt

annan lag ska Mgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsornrådet.

2. Beslut om revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente § 1 sker under förutsättning

av att riksdagen beslutar att anta förslaget till lag om /z'láfä//zgøz .rmz'ttJ/éyddsâçgärderpâ semeringsstä//en

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen skriver i sitt tjänsteutlåtande: Regeringen har i ett utkast till

lagrådsremiss lämnat förslag till en 19/ lag om [flärd/liga sz'tlnêyddxâzgärderpâ serveringyxtä//m Förslaget

innebär att den som driver ett serveringstillfálle ansvarar för att vidta Vissa åtgärder för att förhindra

spñdning av det Virus som orsakar covid-19. Vidare skriver man i tjänsteutlåtandet: Länsstyrelsen

ska följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd.

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om smittskyddsåtgärder och får meddela föreskrifter

om verkställigheten av lagen. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången
av 2020.

Förvaltningens slutsatser

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunkansliet, har inget att erinra.
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A Österåker
Tjänsteutlåtande

Tidigare beredning och beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer att behandla ärendet 2020-06-08.

Bilagor

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande date at 2020-05-27.

Staffan Erlandsson

Kommundirektör

Fredrik Zethracus

Kommunsekreterare
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