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Svar på motion nr 2/2016 från Bo Edlén (V) - Gör miljö- och 
hälsoskyddsnämnden till obligatorisk remissinstans i planfrågor 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-02-01, § 1:12, föreslår motionären att miljö- och 
hälsoskyddsnämnden skall göras till obligatorisk remissinstans i planfrågor. I tjänsteutlåtandet 
redogörs nedan för hur arbetet med framtagandet av planer organiserats och 
samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning om ordningen. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Motion nr 2/2016 anses besvarad. 

Bakgrund 
Bo Edlén Vänsterpartiet Österåker har i en motion krävt att miljö- och hälsoskyddsnämnden skall 
göras till obligatorisk remissinstans i planfrågor. Motionären framhåller att miljö- och 
hälsoskyddsnämnden med dess engagerade representanter och uppbackning av mycket kompetenta 
tjänstemän är det självklara forumet för alla frågor som rör miljö. 

I Österåkers kommun har de av motionen berörda verksamheterna organiserats så att såväl 
planenheten som miljö- och hälsoskyddsenheten ingår i samhällsbyggnads förvaltningen. Det är 
samhällsbyggnads förvaltningen som har det praktiska ansvaret för framtagande av såväl 
övergripande planer som t.ex. Översiktplan och VA-plan som detaljplaner. Vid organiserandet av 
samhällsbyggnads förvaltningens framtagande av planer har det bedömts att miljö- och 
hälsoskyddsenhetens kompetenta tjänstemän ska vara med i hela processen med att ta fram planer. 
De ingår därför i de projektgrupper som tillsätts för framtagande av planerna. Denna organisation 
har valts för att det bedömts effektivt att miljökompetensen kan tillföras tidigt i processen. 
Alternativet att yttra sig över ett färdigt planförslag skulle innebära att synpunkterna skulle tillföras i 
planprocessens slutskede då påverkansmöjligheten alltid är mindre. För att bl.a. säkra att viktiga 
miljösynpunkter inte tappats bort under processen passerar numera alla ärenden, som skall 
underställas politiska beslut i plan-AU, KS och KF, dessutom en förvaltningsberedning på 
samhällsbyggnads förvaltningen. Vid förvaltningsberedningen redovisar t.ex. ansvarig 
planhandläggare det färdiga förslaget för förvaltningens ledningsgrupp där bl.a. miljö- och 
hälsoskyddschef, planchef, bygglovschef och samhällsbyggnadschef ingår. Numera vidareredovisar 
också miljö- och hälsoskyddschefen denna information till miljö- och hälsoskyddsnämnden varvid 
de synpunkter som då framkommer i mänga fall via miljö- och hälsoskyddenhetens tjänstemän kan 
länkas tillbaka in i planprocessen. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är inte den enda nämnd som är starkt berörd av kommunens 
planer. Byggnadsnämnden är om möjligt ännu mer berörd. För att kompetensmässigt bredda den 
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politiska diskussionen inför alla beslut om planer d.v.s. inte bara antagandebeslut utan också beslut 
om planbesked, planuppdrag, beslut om granskning m.m. så adjungeras såväl byggnadsnämndens 
som miljö- och hälsoskyddnämndens presidier till alla sammanträden med kommunstyrelsens plan-

Det är dock inte bara byggnadsnämnd och miljö- och hälsoskyddnämnd som är berörda av 
kommunens planer. Såväl kultur- och fritidsnämndens som skolnämndens verksamhetsområden 
påverkas självklart när nya bostadsområden planeras. Även om dessa nämnders tjänstemän, till 
skillnad från miljö- och hälsoskyddsnämndens tjänstemän, inte alltid ingår i de projektgrupperna 
som tar fram planerna så ingår det i planhandläggarnas uppdrag att ha kontakt och föra dialog med 
de verksamheter som berörs. Att införa ett obligatoriskt formellt remissförfarande av alla planer till 
kommunens nämnder skulle riskera att fördröja en process som redan, beroende på procedurkrav i 
plan- och bygglagen, av många anses ta för lång tid. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen har i föreliggande ärende redogjort för hur arbetet med framtagandet av planer 
organiserats. Från förvaltningens egna perspektiv bedöms den nuvarande ordningen som 
ändamålsenlig och effektiv. 

Bilaga: 
Motion nr 2/2016 - Gör miljö- och hälsoskyddsnämnden till obligatorisk remissinstans i planfrågor 

AU. 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 
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Motion: Gör Miljö- och Hälsoskyddsnämnden till obligatorisk 
remissinstans i planfrågor 

Planfrågor har alltid inverkan på miljön i varierande utsträckning. Det gäller såväl 
övergripande planer som detaljplaner. Kommunens organ för att bevaka miljöfrågor är Miljö-
och Hälsoskyddsnämnden. Av någon märklig anledning tas dock planfrågor inte upp i 
nämnden fast det rimligtvis borde ligga i kommunens intresse att miljöfrågorna genomlyses i 
det kommunala organ som har ansvar och kompetens för miljön. 

En skärgårdskommun "i världsklass" har inte råd att nonchalera miljöfrågorna. Om man 
menar allvar med de vackra orden måste man ta miljön på allvar och ge dessa frågor högsta 
prioritet och i större utsträckning utnyttja den kunskap, det intresse och det engagemang som 
finns i kommunen. 

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden med dess engagerade representanter och uppbackning av 
mycket kompetenta tjänstemän är det självklara forumet för alla frågor som rör miljön. Planer, 
i synnerhet mer omfattande sådana, berör i allra högsta grad miljön. 

Vi kräver därför att Miljö- och Hälsoskyddsnämnden görs till obligatorisk remissinstans 
i alla planfrågor. 

Bo Edlén 
Vänsterpartiet Österåker 


