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REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH 
BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av KF 2011-04-18, § 19  
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
  

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS UPPGIFTER 

Bygglov 
§ 1  
Miljö- och byggnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter 
inom byggnadsväsendet och ha det närmaste inseendet över 
byggnadsverksamheten. 

Miljö 
§ 2 
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 
miljöområdet som följer av Miljöbalken. 

Livsmedel 
§ 3 
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter som 
följer av livsmedelslagstiftningen. 

Hälsoskydd 
§ 4 
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 
hälsoskyddsområdet som följer av Miljöbalken. 

Delegation från kommunfullmäktige 
§ 5  
Miljö- och byggnadsnämnden ska förutom vad som framgår av §§  1-4 
besluta om 
 
− frågor som rör naturvård utöver vad som regleras utifrån Miljöbalken 
− kalkning 
− tillsyn enligt tobakslagen 
− tillsyn enligt lagen om försäljning av vissa receptfria läkemedel. 



 

  

Övrig verksamhet 
§ 6 
− Miljö- och byggnadsnämnden skall medverka i planering där miljö- 

hälsoskydds- och naturvårdsfrågor eller andra frågor inom nämndens 
område berörs. 

− Miljö- och byggnadsnämnden skall särskilt verka för en god 
byggnadskultur samt en god by- och landsbygdsmiljö. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 
ARBETSFORMER  

Sammansättning 
§ 7 
Miljö- och byggnadsnämnden består av 5 ledamöter och 2 ersättare. 

Ersättares tjänstgöring 
§ 8 
Är ledamot förhindrad att närvara vid sammanträde eller del därav skall han 
utan dröjsmål underrätta sekreteraren i nämnden, som inkallar den 
ersättare till tjänstgöring som står närmast i tur och som inte redan 
inkallats. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Ersättarna tjänstgör enligt den av kommunfullmäktige fastställda 
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 istället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 
 
§ 9 
En ledamot eller 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 sin tjänstgöring en gång under ett 
sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om 
ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
§ 10 
Ersättare har rätt att närvara vid sammanträde även om ordinarie 
ledamot tjänstgör. Ersättarna har rätt att delta i överläggningarna. De har 
däremot inte rätt att delta i besluten eller att avge yrkanden.  



 

  

Ordförande 
§ 11 
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av sammanträde utser nämnden en annan 
ledamot att vara ordförande tillfälligt. 
 
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den 
tillfälliga ordföranden har utsetts. 
 
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot 
att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 
samtliga uppgifter. 

Sammanträden 
§ 12 
Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som 
nämnden bestämmer. Sammanträdesdagar för kommande kalenderår 
skall fastställas senast vid nämndens sista sammanträde löpande år. 
 
§ 13 
Nämndens ordinarie sammanträden skall föregås av en beredning. 
 
§ 14 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet och på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och 
ersättare senast sex dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas 
av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen. I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt om ordföranden 
bedömer att särskilt skäl finns för detta. 
 
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde 
skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
En ledamot väcker ett ärende genom att skriftligen anmäla ärendet hos 
miljö- och byggkontoret tio dagar före miljö- och byggnadsnämndens 
sammanträde. Ett ärende får också väckas skriftligen eller muntligen vid 
nämndens sammanträde. Ärendet skall anmälas vid sammanträdets 
början. 
Ledamot som vid slutet av sammanträdet vill ställa en fråga, informera 
eller lämna ett meddelande, skall anmäla detta vid sammanträdets början. 
 
 



 

  

Justering av protokoll 
§ 15 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot vilken skall 
representera oppositionen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden kan besluta att paragraf i protokollet skall 
justeras omedelbart. Paragrafen redovisas skriftligt innan justeringen. 

Reservation 
§ 16 
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 
§ 17 
Delgivning med miljö- och byggnadsnämnden sker med ordföranden,  
förvaltningschefen, nämndens sekreterare eller annan anställd enligt 
nämndens beslut. 

Undertecknande av handlingar 
§ 18 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av miljö- och 
byggnadsnämnden skall undertecknas av dem som nämnden i särskilt 
beslut föreskrivit. 
 
I övriga fall undertecknas miljö- och byggnadsnämndens avtal och 
andra handlingar av ordföranden och förvaltningschefen gemensamt. 

Tjänstemäns deltagande i sammanträden 
§ 19 
Vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträden har, i den mån ej 
nämnden för särskilt fall annat beslutar, nämndens tjänstemän rätt att vara 
närvarande med rätt att deltaga i överläggningarna i ärende som berör 
vederbörande tjänstemans förvaltningsområde. 
 
Förvaltningschefen har rätt att närvara vid miljö- och byggnadsnämndens 
sammanträden med rätt att deltaga i överläggningarna i samtliga 
ärenden. 
 
Tjänsteman inom kommunförvaltningen är skyldig att infinna sig till 
sammanträde med miljö- och byggnadsnämnden efter kallelse. 

Offentliggörande 
§ 20 
Sammanträdestider, kallelser och protokoll skall läggas ut på 
kommunens hemsida. 


