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Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadssektorns och miljö- och
byggmyndighetens organisation och styrning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom kommundirektörens förslag om
omorganisation av samhällsbyggnadssektorn och miljö- och byggmyndighetens
organisation och styrning.
2. Kommundirektörens förslag om omorganisation av samhällsbyggnadssektorn och
miljö- och byggmyndigheten samt dess styrning ska remitteras till tekniska
nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden för yttrande senast 13 september 2018.
3. Kanslichefen uppdras att utarbeta ett förslag på reglemente till miljö- och
byggnadsnämnden samt förslag på ändringar i reglemente för kommunstyrelsen,
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 22 maj 2018 till kommundirektören att
bland annat se över samhällsbyggnadssektorns och miljö- och byggmyndighetens
organisation och styrning. Kommundirektören har nu lämnat ett förslag som innebär att
miljö- och byggmyndigheten, måltidsverksamheten och handläggning av alkoholtillstånd
och tobak införlivas i samhällsbyggnadssektorn. Förslaget innebär även att tekniska
nämnden och miljö- och byggnadsnämnden ersätts av en miljö- och
samhällsbyggnadsnämnd. Den jävsproblematik som kan uppstå genom att kommunen i
vissa fall är både beställare/utförare och kontrollant förebyggs genom att
kommunstyrelsen hanterar de ärenden där jäv annars kan uppstå. Denna modell är
beprövad och används bland annat av Eslövs kommun.
Enligt 5 kap. 25-28 §§ kommunallagen ska miljö- och byggnadsnämnden, tekniska
nämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden yttra sig över förslaget då
de berörs av förändringarna.
Nämnderna har möte enligt följande: 21 augusti miljö- och byggnadsnämnden,

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Sida

2018-06-12

KSF 2018/247

2 (2)

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kanslienheten

27 augusti barn- och utbildningsnämnden, 28 augusti tekniska nämnden och 6 september
socialnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter möte 2 oktober, kommunstyrelsen den 16
oktober och kommunfullmäktige den 31 oktober. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1
januari 2019.

Förslag till beslutsmotivering
För att ärendet ska beredas i laga ordning krävs remiss till berörda nämnder.

Gunilla D Skog
Kanslichef
0413-281 63
gunilla.skog@hoor.se
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