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Reviderat reglemente för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att anta kontorets 
tjänsteutlåtande som svar på förslaget om reviderat reglemente för Södra 
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 

Sammanfattning 

En översyn av reglementen för kommunstyrelsen och samtliga av Täby 
kommuns nämnder har genomförts. Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till 
nya reglementen.  

I förslaget till nya reglementen har nämndernas ansvarsområden förtydligats 
enligt gällande lagstiftning. Reglementen har även förändrats avseende 
disposition och uppdaterats med likvärdigt ansvar avseende vissa 
administrativa ärenden såsom avlämnande av yttranden samt krav på 
planering och uppföljning. Ett fåtal förändring avseende vissa nämnders 
ansvarsområden har också gjorts.  

Revideringen innebär också att nämndernas arbetsformer regleras i ett 
gemensamt reglementen, ”Reglemente med allmänna bestämmelser för Täby 
kommuns nämnder”. 

Beskrivning av ärendet 

En översyn av reglementen för kommunstyrelsen och samtliga Täby kommuns 
nämnder har genomförts. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har 
fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till nya reglementen. 

Nämndernas ansvarsområdet har förtydligats enligt gällande lagstiftning samt 
uppdaterats enligt fattade beslut om förändringar i respektive reglemente. 
Bland annat har nämndernas ansvar för personuppgiftsbehandling samt ett 
förtydligande av vad som gäller för nämndernas processbehörighet lagts till. 
Samtliga reglementen har också förändrats avseende disposition och 
uppdaterats med likvärdigt ansvar avseende vissa administrative ärenden 
såsom avlämnande av yttranden och krav på planering och uppföljning. Ett 
fåtal förändringar avseende vissa nämnders ansvarsområden har också gjorts.  
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Föreslagna reglementen innebär även en förändring i Täby kommuns 
nämndorganisation då krisledningsnämnden, som tidigare utgjorts av 
kommunstyrelsens ledamöter, blir en egen nämnd med ett eget reglemente. 

Kommunstyrelsen har, i följande situationer, getts rätt att fatta beslut som rör 
andra nämnders verksamhet: 

 Omlokalisering, nyetablering, eller nedläggning där verksamheten för 
två eller flera nämnder berörs, 

 Avgörande beslut om två eller flera nämnder är oense i en fråga som 
inte avser myndighetsutövning, tillämpning av lag eller ärenden som i 
övrigt rör enskilda,  

 Föra kommunens tala i mål och ärende dör två eller flera nämnders 
verksamhetsområde berörs (processbehörighet) 

 Upphandling som berör två eller flera nämnders verksamhet 

Det har även förtydligats att kommunstyrelsen har rätt att föra talan vid 
yttrande i samband med tillståndsansökningar o.d. från annan 
verksamhetsutövare i samband med miljöprövning samt föra talan i ärende 
som för bostadsförvaltningslagen. 

Ansvar för prövning av avfallsfrågor samt för frågor som rör strandskydd och 
natur- och kulturreservat enligt miljöbalken har tydliggjorts mellan 
stadsbyggnadsnämnden och Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd i 
föreslagna reglementen. 

Revideringen innebär också att nämndernas och kommunstyrelsens 
arbetsformer regleras i ett gemensamt reglemente, ”Reglemente med 
allmänna bestämmelser för Täby kommuns nämnder”. Varje nämnd har 
således att förhålla sig till det gemensamma reglementet samt den egna 
nämndens reglemente. 

Kontorets synpunkter 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, nedan kontoret, är 
sammantaget positivt till översynen av reglementen i Täby kommun. Kontoret 
konstaterar att om de föreslagna förändringarna kommer samverkansavtalet 
mellan Täby kommun och Vaxholms stad att behöva revideras. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) är en gemensam 
nämnd för Täby kommun och Vaxholm stad. Nämndens möjligheter att sköta 
de uppgifter som i föreslaget reglemente påförts nämnden underlättas om 
uppdraget är identiskt för respektive samverkande kommun. SRMH har vid 
framtagning av förslag till taxor, lokala författningar samt lokala riktlinjer 
strävat efter att få likalydande formuleringar i respektive styrdokument som 
fastställs av kommunfullmäktige i Täby kommun och Vaxholms stad. Kontoret 
anser att detta även bör återspeglas i SRMH:s reglemente. Förslaget 
innehåller undantag som är generella för Täby kommun. Kontoret anser att 
SRMH:s uppdrag bör vara likalydande i respektive samverkande kommun i så 
stor utsträckning om är mjöligt. 
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Kontoret anser att SRMH:s uppdrag bör förytligas till att även omfatta ansvar 
för att ta fram förslag på taxor och författningar som berör nämndens 
område.  

I Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel 3 § anges att tillstånd 
inte kan beviljas utan att Polismyndigheten och berörd kommun har hörts i 
ärendet. Kontoret anser att SRMH bör få uppdraget att svara för 
samverkanskommunernas räkning i dessa frågor. 

I 2 § i förslaget till reviderat reglemente för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd anges nämndens myndighetsuppdrag. Den 
myndighetsutövning som i miljöbalken påförts kommuner ska enligt förslaget 
handhas av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd med vissa 
undantag. Undantagen omfattar strandskydd, natur- och kulturreservat, 
naturminne och djur- och växtskyddsområde samt prövning av frågor om 
hushållsavfall i Täby kommun. 

Kontoret anser att tillsyn och kontroll över naturreservat samt naturminne och 
djur- och växtskyddsområde som enligt miljöbalken påförts kommunerna ska 
tillhöra nämndens ansvarsområde. Det är rimligt att ansvaret för att föreslå 
eller besluta om reservat eller skyddsområden inte ges till samma nämnd som 
uppdras att ansvara för att utöva tillsyn över samma reservat och 
skyddsområden. Av den anledningen anser kontoret att SRMH bör få 
uppdraget att utöva tillsyn och kontroll över naturreservat samt naturminnen 
och djur- och växtskyddsområden som kommunen ansvarar för enligt 
miljöbalken. Beslut om att inrätta naturreservat samt naturminnen och djur- 
och växtskyddsområden bör dock inte ligga inom SRMH:s ansvarsområde. 

Undantaget för prövning av frågor om hushållsavfall i Täby kommun bör 
utredas ytterligare avseende ansvarsfördelningen inom avfallsområdet i 
Vaxholm stad. Kontorets tolkning är att SRMH fortsättningsvis har ansvar för 
tillsynen enligt miljöbalken med avseende på avfallshanteringen på enskilda 
fastigheter. Eftersom bristfällig avfallshantering kan ge upphov till olägenhet 
för människors hälsa och miljön är det rimligt att ansvaret för de frågorna 
ligger inom SRMH området. 

Om kompostering av matavfall sker av företag eller bostadsrättsföreningar 
eller andra ägare till lokaler och flerbostadshus kan komposteringen i vissa fall 
även omfattas av regler om hantering animaliska biprodukter. Detta innebär 
att komposteringen kan kräva att tillstånd erhålls från Jordbruksverket. 
Undantaget bör därför preciseras till att enbart omfatta Avfallsförordning 
(2011:927) § 45.  

Att undantaget inte gäller prövning av frågor om specifikt matavfall även i 
Vaxholm kommer dock innebära att synergieffekter i form av ökade 
ärendevolymer inom avfallsområdet för SRMH försvinner. Kontoret anser att 
SRMH:s uppdrag bör vara så likvärdigt som möjligt i respektive 
samverkanskommun. 

Att undantaget, så som det formulerats i förslaget inte omfattar frågor om 
fastighetsnära hantering eller hämtning av slam och latrin ser kontoret 
positivt på. Eftersom SRMH föreslås ansvara för prövning och tillsyn av 
enskilda avloppslösningar i bägge samverkanskommunerna är det rimligt att 
tillsyn och prövning i frågor om hämtning och fastighetsnära 
omhändertagande av slam och latrin även hanteras av nämnden. 
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Kontoret ställer sig positivt till att ansvaret för att föra talan enligt 22 kap. 6 § 
2 stycket miljöbalken ges till kommunstyrelsen. I de fall tillsynsansvar för en 
enskild tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet överlåts till kommunen är det 
lämpligt att SRMH inte yttrat sig i samband med verksamhetens ansökan om 
tillstånd. Kontoret anser, med samma motivering som tidigare angetts, att 
ansvaret för att föra talan enligt 22 kap. 6 § 2 stycket miljöbalken för 
Vaxholms del inte ska ges till SRMH. 

Kontoret har inga synpunkter på föreslaget reglemente med allmänna 
bestämmelser för Täby kommuns nämnder. 
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