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Remissvar – översyn av kommunens reglementen 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslag till nytt reglemente 
för miljö- och hälsoskyddsnämnden (KSAU 2017-10-16, § 50). Remissvaret 
ska vara kommunledningskontoret till handa senast den 31 december 2017.  

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet, 
daterat 2017- 12-06 med dnr MHN 2017-590, till kommunledningskontoret 
som svar på remissen. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande 
Översynen av reglementet syftar dels till att tydliggöra avgränsningen 
mellan miljö- och hälsoskyddsnämnden och kommunstyrelsens 
ansvarsområden, och dels till att nå en gemensam struktur med enhetliga 
arbetsformer inom nämndadministrationen. Förslaget innebär inte några 
större förändringar av miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet.  
Vad gäller gränsdragningen mellan nämndernas ansvarsområden stadgar 
förslaget till nytt reglemente att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska 
fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet i den 
mån uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen eller annan nämnd. Denna 
uppdelning råder redan enligt det nu gällande reglementet. Gränsdragningen 
mellan nämndernas ansvarsområden förändras på så sätt inte. Oaktat detta 
består förslaget av en rakare formulering varför rollfördelningen mellan 
miljö- och hälsoskyddsnämnden och kommunstyrelsen kan sägas ha blivit 
tydligare.  
I förslaget intas flera regler som redan gäller enligt lag. Två exempel på 
sådana är att en tredjedel av nämndens ledamöter har rätt att begära att 
sammanträde ska hållas (10 §), och att nämndens presidium utgörs av 
ordföranden samt förste vice och andre vice ordförandena (16 §).  
En nyhet är att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte längre ska ha ett i 
reglementet på förhand bestämt antal ledamöter och ersättare (14 §).  
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I förslaget förtydligas ordförandens ansvar och ledande roll i 
nämndprocessen i en egen paragraf (15 §). Ordföranden ska bland annat se 
till att ärenden som behandlas i nämnden vid behov är beredda och att 
färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden. Ordföranden åläggs 
uttryckligen att bevaka att nämndens beslut verkställs.  
För ledamöterna innebär förslaget att det blir enklare att göra ett så kallat 
särskilt uttalande. Enligt det gällande reglementet ska ett sådant föreligga 
skriftligt vid sammanträdet och beslutas av nämnden huruvida det ska föras 
till protokollet. Enligt förslaget räcker det dock att ledamoten anmäler 
uttalandet på sammanträdet varefter det sedan kan lämnas in i efterhand, 
som allra senast vid justeringstidpunkten (23 §).  
En annan förändring består i att en ledamot som är förhindrad att delta i ett 
sammanträde inte längre kommer att vara skyldig att inkalla sin ersättare. 
Huruvida nämndens ledamöter ska underrätta varandra om frånvaro är alltså 
något som inte längre kommer vara reglerat.  
Istället införs en skyldighet för den ledamot som är förhindrad att delta att 
snarast underrätta nämndens kansli (18 §). Bestämmelsen utgör redan praxis 
i nämnden och innebär således inte någon förändring i verksamheten. 
Förslaget till nytt reglemente kan därmed anses ha uppfyllt syftet med 
översynen och föranleder inte några ytterligare synpunkter. 
 
 
 
 
Virpi Lindfors  Samuel Larsson 
Miljö- och stadsbyggnadsdirektör  Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Handlingar i ärendet 

 Beslut KSAU 2017-10-16, § 50, Översyn av kommunens reglementen 
 Remissmissiv översyn reglementen (2017-10-16) 
 Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden (2017-10-09)  
 Tjänsteutlåtande, Översyn av kommunens reglemente (2017-10-09) 
 Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente, beteckning 06.01.1 

 
Exp:  
Kommunledningskontoret


