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Inom ramen för det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen ska följande gälla. 

Verksamhet 

1 § Bygg- och miljönämndens ansvarsområde 

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige anger ansvarar bygg- 

och miljönämnden för: 

 kommunens uppgifter inom plan-, byggnadsområdet, allt i enlighet med Plan- och

bygglagen, samt i erforderlig utsträckning tillämpa och förhålla sig till annan berörd 

lagstiftning. 

 kommunens mättekniska verksamhet för uppgifter inom plan- och byggområdet.

 kommunens uppgifter enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och

lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 

 att genomföra strategisk planering.

 att utföra kommunens uppgifter inom miljö-, livsmedels, smittskydds-, och

hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullföljas av den 

kommunala nämnden och inte regleras i annan nämnds reglemente. 

 prövning, tillsyn och kontroll enligt föreskrifter i EG-direktiv och förordningar samt

svenska lagar, förordningar och föreskrifter inom nämndens ansvarsområde. 

 myndighetsutövning samt för övriga myndighetsbeslut och huvudmannaskapsfrågor

som förekommer inom nämndens ansvarsområde. 

 trafikuppgifter som avses i 1§ Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

2 § Delegering från kommunfullmäktige   

Bygg- och miljönämnden ska besluta i följande ärenden: 

 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt.

 tillstånd- och tillsynsärenden enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter

och lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 

 anta, ändra eller upphäva planer som handläggs

a) enligt standardförfarande, begränsat standardförfarande, samordnat förfarande,

förenklat förfarande vid förlängning av genomförandetiden samt förenklat

standardförfarande vid upphävande av detaljplan i enlighet med

bestämmelserna i PBL.

b) då planen överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller

motsvarande översiktliga beslutsunderlag.

En förutsättning är att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden och att 

bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan. 

Nämnden har rätt att omdisponera medel inom de av kommunfullmäktige fastlagda 

anslagsnivåerna.
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3 § Allmänna skyldigheter 

I bygg- och miljönämndens uppgifter ingår att: 

 uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste

omgivning, samt följa utvecklingen inom kommunen i miljöskydd-, hälsoskydd- och 

smittskyddshänseende samt inom livsmedelskontrollen och arbeta fram de förslag som 

krävs samt medverka i planering där dessa frågor berörs. 

 ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning byggande och fastighetsbildning.

 ta tillvara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta ärenden för

enskilda. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för: 

 information till allmänheten om verksamheten inom sina ansvarsområden.

 personregister som nämnden har för verksamheten inom sina ansvarsområden.

 diarieföring och arkivvård enligt arkivreglemente.

 regelreformering inom sitt ansvarsområde.

4 § Ansvar och rapportskyldighet 

Bygg- och miljönämnden ska bedriva verksamheten enligt förvaltningslagen. 

Bygg- och miljönämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med: 

 de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat.

 de föreskrifter som finns i EG-direktiv, lag eller förordning.

 ingångna avtal.

 bestämmelserna i detta reglemente.

Bygg- och miljönämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och regelmässigt 

rapportera hur den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

5 § Personalansvar 

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. Nämnden har 

hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med 

undantag för de frågor som anges i 8 § i reglemente för kommunstyrelsen. 

Arbetsformer 

6 § Sammansättning 

Bygg- och miljönämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 
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7 § Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot inte kan närvara vid ett sammanträde eller behöver avbryta och inte vidare 

delta i pågående sammanträde ska en ersättare tjänstgöra istället för ledamoten. En ledamot 

som träder in under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har 

trätt in i ledamotens ställe.  

   Om en ersättare inte väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den ordning som 

kommunfullmäktige bestämt. 

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. I det fall 

styrkebalansen påverkas av detta får en ersättare som träder in under pågående sammanträde, 

tjänstgöra istället för den ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

8 § Avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 

tjänstgöra, när ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 

hinder än jäv, får då under samma dag inte tjänstgöra under sammanträdet. Om ersättares 

inträde påverkat styrkebalansen mellan partierna får ledamoten tjänstgöra igen.  

9 § Inkallande av ersättare 

Om en ledamot inte kan närvara vid ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 

ledamoten själv kalla sin personliga ersättare. Om den personliga ersättaren inte heller kan 

närvara vid sammanträdet anmäls detta till nämndsekreteraren eller någon annan vid 

förvaltningens kontor som då kallar ersättare. Den ersättare som står i tur att tjänstgöra ska 

kallas, om ersättaren inte redan kallats in. 

10 § Ersättare för ordförande 

Om varken ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande kan närvara vid ett 

helt sammanträde eller i del av ett sammanträde, fullgör den ledamot som varit ledamot i 

Bygg- och miljönämndens längst tid, ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika 

lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem tjänstgöra som ordförande. 

   Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid får nämnden utse annan ledamot, i första hand vice ordförande, att 

vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

11 § Sammanträden 

Bygg- och miljönämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 

om ordföranden anser att det behövs. 

 

4 av 7

Bilaga 4, KF § 81/2019
Sidan 4 av 7



12 § Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall 

får kallelse ske på annat sätt. 

13 § Justering 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Bygg- och miljönämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

14 § Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts 

för justering av protokollet. 

15 § Delgivning 

Delgivning med Bygg- och miljönämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller annan 

anställd som nämnden bestämmer. 

16 § Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av Bygg- och miljönämnden ska 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne, av vice ordföranden, och då 

medundertecknas av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem 

som ska underteckna handlingar. 

17 § Talerätt 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som rör 

nämndens verksamhetsområde. 

18 § Skyldighet att samråda 

Bygg- och miljönämnden ska samråda med övriga nämnder, andra myndigheter och med 

enskilda föreningar och organisationer som berörs av nämndens verksamhet. 
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19 § Närvarorätt 

Det är ordföranden som avgör hur tjänstemän ska närvara vid Bygg- och miljönämndens och 

dess utskotts sammanträden. 

Nämnden beslutar om vilka delar av ett sammanträde som ska vara öppet för allmänheten, i 

enlighet med KF §12/02. 

20 § Medborgarmotion 

Bygg- och miljönämnden ska handlägga de medborgarmotioner som kommunstyrelsen 

beslutat att nämnden ska hantera.  

När medborgarmotionen har utretts och beslut ska fattas, ska förslagsställaren bjudas in till 

det sammanträde med Bygg- och miljönämnden då medborgarmotionen ska behandlas. 

Förslagsställaren ska ges rätt att delta i överläggningen i ärendet rörande medborgarmotionen. 

Beslutet ska delges förslagsställaren och kommunfullmäktige samt publiceras på kommunens 

21 § Utskott 

Inom Bygg- och miljönämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av tre 

ledamöter och tre ersättare. 

22 § Utskottets ordförande 

Bygg- och miljönämnden väljer, för den tid nämnden bestämmer, en ordförande och en vice 

ordförande bland utskottets ledamöter.  

   Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse annan ledamot (i första hand vice 

ordförande) att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. 

23 § Ersättare till utskott 

Ersättare får bara närvara vid utskottets sammanträden om en ledamot inte kan närvara. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av Bygg- och miljönämnden vid valet bestämda 

ordningen.  

   Avgår ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 

fyllnadsval snarast förrättas. 

24 § Sammanträden i utskott 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också 

hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
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25 § Arbetsformer i utskott 

De ärenden som ska avgöras av Bygg- och miljönämnden i dess helhet ska beredas av 

utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana 

ärenden till utskottet. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Utskottet får begära in de yttranden och upplysningar från kommunens nämnder, beredningar 

och arbetstagare som behövs för att utskottet ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Det som föreskrivs i §§ 7 – 9 gäller i tillämpliga delar också utskottet. 

26 § Trafikuppgifter  
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 § Lag (1978:234) om 

nämnder för vissa trafikfrågor. 
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