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Reglemente för bygg-och miljönämnden 

INLEDNING 
Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder ikraft 
2015-01-01, behöver nytt reglemente för bygg- och miljönämnden fastställas, 

Beredning 
Bilaga KS 2014/235/1, missiv 
Reviderad Bilaga KS 2014/.235/2, reglemente 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 250 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S} yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige besl11tar 
att fastställa reglemente för bygg- och miljönämn den, Reviderad Bilaga KS 
2014/235/2, att gälla från och med den 1 januari 2015, 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reglemente för bygg- och miljönämnd en, Reviderad Bilaga KS 
2014/235/2, attgälla från och med den 1 januari 2015, 
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VIRVE SVEDLUND 
DIREKT: 0224-74 7011 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
MEDBORGARKONTORET 

Arbetsordning och reglementen 

Kommunfullmäktige 

Ink. 2014 -11- 1 2 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder i kraft 2015-01-
01, behöver kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning samt nya reglementen 
för styrelse och nämnder fastställas. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att fastställa ny arbetsordning för kommunfullmäktige, att gälla från och med 2015-
01-01, 

att fastställa regementen för kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, 
skolnämnden, bygg- och miljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden, att gälla 
från och med 2015-01-01. 

Virve Svedlund 
kommunjurist 



Reviderad ga ;~s 14/235/2 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för myndighetsutövning inom sitt ansvarsområde. 

Miljö- och hälsoskyddsområdet 

§2 

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet, miljö

och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den 

kommunala nämnden inom byggnadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsom rådet. 

Bygg- och miljönämnden ska bl a 

• svara för prövning av dispenser och tillsyn av naturvården som ankommer på 

kommunen enligt miljöbalken, 

• svara för prövning av dispenser och för tillsyn som ankommer på kommunen i 

fråga om strandskydd, 

• initiera och bereda övriga ärenden som regleras av 7 kap miljöbalken, 

• svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö- och 

hälsoskyddsom rådet, inkluderande förorenade områden, täkter samt kemiska 

produkter och biotekniska organismer, 

• svara för tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken vad gäller 

vattenverksam het, skötsel av jordbruksmark, vilthägn, stängsel samt områden 

som omfattas av krav på anmälan enligt 12 kap 6 § miljöbalken, 

• svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag 

från vad som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande 

av avfall och för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken vad 

gäller avfallshantering, producentansvar, nedskräpning och dumpning av avfall, 

• utarbeta förslag på kommunala föreskrifter när det gäller renhållning och 

hälsoskydd, 

• utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av 

kommunen och svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av 

miljökvalitetsnormer. 



Övriga verksamhetsområden 

§3 

Bygg- och miljönämnden ska 

• svara för den kontroll och tillsyn som ankommer på kommunen enligt 

livsmedelslagstiftningen, 

• svara för den prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen 

med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 

• svara för den tillsyn och prövning som ankommer på kommunen enligt 

tobakslagen, alkohollagen, alkoholförordningen och lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel, 

• svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt strålskyddslagen över 

sola rieverksamhet, 

• ansvara för tillsyn och tillståndshantering för explosiva varor enligt lagen om 

brandfarliga och explosiva varor, 

• svara för att vid behov förelägga fastighetsägare enligt 22 § lagen om 
lägenhetsregister, 

• anta fastighetsplaner och lämna yttranden över fastighetsbildningsfrågor. 

Plan- och byggområdet 

§4 

Bygg- och miljönämnden svarar för de befogenheter och skyldigheter inom 

byggnadsväsendet som ankommer på kommunen enligt bl a 

• anläggningslagen och anläggningskungörelsen, 

• förordningen om anmälningsskyldighet beträffande asbest i 

ventilationsanläggningar, 

• lagstiftningen om bostadsanpassningsbidrag och bostadsstöd, 

• lagen om byggfelsförsäkring, 

Ilagen om energideklaration för byggnader: 24-25 §.Förordningen om 

energideklaration för byggnader, 

• lagen om skyddsrum och förordningen om skyddsrum, 

• fastighetsbildningslagen (1970:988), med undantag av vad som stadgas i 4 kap 2 

§, 5 kap 3 §tredje stycket, 14 kap 10 § och 16 kap 14 §, 

fastighetsbildningskungörelsen med undantag av vad som stadgas i 3 och 5 §. 

• lagen om kulturminnen, med undantag av vad som stadgas i 4 kap 15 §och 

förordningen om kulturminnen, 

• ledningsrättslagen och ledningsrättskungörelsen), 

• plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. 



Delegering från kommunfullmäktige 

§5 

Bygg- och miljönämnden ska själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål 
och ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde, med rätt att på kommunens 
vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal, om inte fullmäktige bestämt annat. 

Bygg- och miljönämnden fattar beslut om skyddsrumsfrågor. 

Övriga uppgifter 

§6 

Bygg- och miljönämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister som nämnden 
för i sin verksamhet och förfogar över. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för information till allmänheten om den egna 
verksamheten. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för regelreformering och regelförenkling inom det 
egna verksamhetsområdet. 

Bygg- och miljönämnden svarar inom sitt område för att upprätta förslag till budget för 
det egna verksamhetsområdet. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

§7 

Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, och riktlinjer och 
den delegation, som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. 
Nämnden skall minst två gånger årligen rapportera till fullmäktige hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapporteringen av 
delegationsbeslut enligt 4 § skall ske minst 2 gånger årligen. 

NÄMNDENS ARBETSFORMER 

Sammansättning 

§8 

Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande. 



Ersättarnas tjänstgöring 

§9 

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 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. 
Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt att 
delta i överläggningarna. 

Jäv 

§ 10 

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 en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 

Inkallande av ersättare 

§11 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
kallar själv ersättare. 

Ersättare för ordföranden 

§ 12 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den till tjänst äldste ledamoten ordförandens 
uppgifter. 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Tidpunkt 

§ 13 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 



Kallelse 

§ 14 

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 minst fem dagar före 
sammanträdesdagen. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen. 
l undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 
skall den till tjänst äldste ledamoten göra detta. 

Justering av protokoll 

§ 15 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Reservation 

§ 16 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skallledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skalllämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Delgivning 

§ 17 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller förvaltningschefen. 

Undertecknande av handlingar 

§ 18 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall under-tecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd 
som nämnden bestämmer. 
l övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. 



Inköpsfrågor 

§ 19 

Nämnden skall besluta om all upphandling och försäljning av varor och tjänster inom det 
egna ansvarsområdet, i enlighet med gällande upphandlingsbestämmelser. 


