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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2018/373

§ 309 Reglemente för miljö- och
byggnadsnämnden.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden fastställs att börja gälla 2019-01-01
Tidigare beslutat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden upphör därmed att gälla
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Uppdra åt kanslichefen att redigera reglementet i enlighet med dagens diskussioner innan
kallelsen till kommunstyrelsen skickas

Ärendebeskrivning
Ett nytt reglemente för miljö- och byggnadsnämnden har tagits fram. Reglementet innebär
ingen förändring av nämndens verksamhetsområde.
Reglementet har utformats så att det följer den mall för reglementen som den
parlamentariska gruppen för reglementen fastställt (se dnr KSF 2015/581 ), samt
Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer om reglementen.
Efter beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott har nämndens sammansättning angett
så att den består maximalt av 7 ledamöter och 3-7 ersättare samt en till två vice
ordförande. Den parlamentariska gruppens förslag var att det skulle vara 3 ersättare och
en vice ordförande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat reglementet till miljö-och
byggnadsnämnden för yttrande. Nämnden har svarat på kommunstyrelsens
arbetsutskotts remiss efter att kallelsen till arbetsutskottet gått ut. Av nämndens svar
framgår att en ny tobakslag kommer att antas vilket skulle innebära att reglementet måste
justeras, därför bedömer nämnden att det skulle vara lämpligt att invänta den förändrade
lagstiftningen innan reglementet justeras.

Vidare framgår att nämnden framfört synpunkter på punkterna 2, 3, 4.1, 4.1:5, 5, 6.1:3
och 6.6. Synpunkterna rör att punkterna 2 och 3 ska formuleras så att det tydligt framgår
att nämndens uppdrag är att utöva tillsyn enlig relevant lagstiftning samt att
nämndens uppdrag omfattar myndighetsutövning samt granskning av
myndighetsutövning. Livsmedelslagen ska läggas till under punkten 4.1. Under punkterna
4.1:5 och 6.1:3 har nämnden identifierat potentiella situationer där intressekonflikter skulle
kunna uppstå. Punkten 5 och punkten 6.2 bör förtydligas. Under punkten 6.6 framgår vilka
som har rätt att närvara och i vissa fall delta vid överläggningarna i nämnden. Nämnden
bedömer att detta kan vara olämpligt och att det, om behov föreligger, istället bör
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vara nämnden som bedömer vem som ska ha rätt att delta i överläggningarna.

Då ändringarna av mallen för reglementen har behandlas i två politiska styrgrupper och
får anses vara välkänd och nämndens ansvarsområden inte förändras kan yttandet
undvaras i syfta att nämndens reglemente beslutas samtidigt som övriga nämnders
reglementen.

Överläggning
Christer Olsson (M) alliansen meddelar att de vill ha följande struktur på nämnderna: sju
ledamöter och sju ersättare. Presidiet ska bestå av två personer förutom valnämnden
vars presidium ska bestå av tre personer. Revisionens ska bestå av fem revisorer och
HFAB:s styrelse av sju personer. barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och
nämnden för arbetsmarknad, kultur och folkhälsa ska ha arbetsutskott bestående av
presidiet plus en ledamot. Kommunstyrelsen ska bestå av elva ledamöter och elva
ersättare och ha ett arbetsutskott bestående av presidiet plus tre ledamöter.
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