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Speciallagsreglerade uppgifter  

 
1 §  

Miljö- och byggnadsnämnden har att fullgöra  

 

kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggnadsväsendet samt 

de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och 

byggnadsväsendet eller miljö- och hälso-skyddsområdet samt livsmedelskontroll, 

dricksvattenkontroll och foderkontroll enligt svensk lagstiftning samt Europeiska Unionens 

förordningar. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden svarar också för; 

 

• Att fullgöra de miljö- och hälsoskyddsfrågor som avses i miljöbalken. 

 

• Fullgöra de trafikuppgifter som avses i 1 § Lagen om nämnder för vissa trafikfrågor  

(SFS 1978:244). 

 

• Fullgöra kommunens uppgift som förmedlingsorgan och svara för handläggning av 

bostadsanpassningsbidrag.  

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn med anledning av Lag om handel med vissa 

receptfria läkemedel samt för Tobakslagens bestämmelser om åldersgräns vid tobaksköp samt 

rökfria miljöer. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden ska ansvara för kommunens uppgifter enligt  

Alkohollagen.   

 

Miljö- och byggnadsnämnden svarar för kommunal tillsyn enligt strålskyddslagen 30 § ff. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens tillsyn enligt kemikalielagstiftningen 

REACH. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) 

för de personuppgifter som nämnden i sin verksamhet förfogar över.  
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Övriga uppgifter  

 
2 §  

Miljö- och byggnadsnämnden skall som kommunens miljö- och naturvårdsorgan handlägga de 

ärenden som berör dess verksamhet t ex gällande landskapsvård, vattenvård, täktverksamhet, 

skogsbruk och fiskevård.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens konsumentvägledning. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter och tillsyn enligt lotterilagen. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden skall svara för utarbetande av detaljplaner och 

områdesbestämmelser.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden skall på lämpligt sätt och i skälig omfattning in-formera om sin 

verksamhet.  

 

Nämnden skall även verka för regelformering och regelförenkling inom sitt verksamhetsområde.  

Delegering från kommunfullmäktige  
3 §  

Miljö- och byggnadsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden:  

 

antagande av detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser som överensstämmer med 

översiktsplanen och som inte är av principiell betydelse, fullgöra de uppgifter som åligger 

kommunen enligt alkohollagen. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 
4 §  

Miljö- och byggnadsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 

bestämmelser i detta reglemente.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten 

utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under året.   
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Miljö-och byggnadsnämndens arbetsformer 

 

Sammansättning  
5 §  

Miljö- och byggnadsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.  

 

Ersättarnas tjänstgöring  

 

6 §  

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  

 

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan 

dem bestämda ordningen.  

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 

styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under 

pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.  

 

7 §  

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

tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.  

 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, 

får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.  

 

Inkallande av ersättare  

 

8 §  

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall 

snarast anmäla detta till miljö- och byggnadsnämndens sekreterare eller någon annan anställd vid 

miljö- och byggnadsavdelningen som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att 

tjänstgöra och som inte redan kallats in.  
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Ersättare för ordföranden  

 

9 §  

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.  

  

Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 

längre tid får miljö- och byggnadsnämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 

 

Sammanträdena Tidpunkt  

 

10 §  

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

 

Kallelse  

 

11 §  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

 

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

 

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 

som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.  

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  

 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern 

äldste ledamoten göra detta.  

 

Justering av protokoll 

 

12 §  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.  
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Reservation 

 

13 §  

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

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

justeringen av protokollet.  

 

Delgivning  

 

14 §  

Delgivning med miljö- och byggnadsnämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden 

bestämmer.  

 

Undertecknande av handlingar 

 

15 §  

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av miljö- och byggnadsnämnden skall 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 

anställd som nämnden bestämmer.  

 

I övrigt bestämmer miljö- och byggnadsnämnden vem som skall underteckna handlingar.  

 

Ikraftträdande 
§ 16 

Dessa bestämmelser ersätter Reglementet fastställt i kommunfullmäktige 2016-06-27, § 45. 

Reglementet tillämpas från 2019-01-01. 
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