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1 § Ansvarsområde 

Myndighetsutövning 
Nämnden har till uppgift att ansvara för att 

1. fullgöra de lagreglerade uppgifter enligt trafikförordningen som 

ankommer på kommunen 

2. fullgöra kommunens lagreglerade uppgifter inom Plan- och bygglagen 

3. fullgöra kommunens lagreglerade uppgifter inom miljö-, hälso- och 

livsmedelslagstiftningen 

4. tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 

5. fullgöra kommunens uppgifter inom vatten- och 

avloppsreningsverksamhet 

6. tillämpa av kommunfullmäktige fastställda taxor samt allmänna 

bestämmelser, reglementen och dylikt för de kommunala anläggningar 

som ingår i nämndens ansvarsområde 

7. enligt av kommunfullmäktige fastställda grunder besluta om bidrag till 

enskilda vägar och till vägsamfälligheter 

8. upplåta offentlig plats för särskilda ändamål 

9. flytta övergivna fordon som faller under kommunens ansvarsområde 

10. bereda och besluta om bostadsanpassningsärenden 

11. bereda och besluta om parkeringstillstånd för funktionshindrade 

12. bereda och besluta om dispenser och tillstånd gällande trafik och 

parkering 

13. bereda och besluta om ledningsärenden och grävtillstånd 

14. vid jävssituation överlämna ärendet till myndighetsnämnden. 

Planering, utförande och förvaltning 
Nämnden ansvarar för 

1. att vara huvudman enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 

2. att på kommunstyrelsens uppdrag förvalta det strategiska 

fastighetsinnehavet och ge förslag på förändringar i detta innehav 

3. kommunens fastighetsförvaltning 

4. att till gagn för en sund fastighetsförvaltning besluta om rivning av 

byggnad som är olämplig att bevara och där det kulturhistoriska värdet av 

bevarandet inte överväger  

5. kommunens kost- och måltidsverksamhet 

6. kommunens lokalvård 



 
Datum 

2022-06-13 
      

22/KS/72 
Sida 

5(12) 
 

 

7. kommunens fordonsförvaltning 

8. trafiksäkerhetsarbete och trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder 

9. förvaltning av kommunens gator, vägar, vägbelysning, parker och 

offentliga platser 

10. att inom ramen för av fullmäktige anvisade medel anta entreprenör för 

byggnads-, reparations-, anläggnings- och underhållsarbeten 

11. klimat- och energirådgivning och bevakning av klimat-, miljö- och 

energifrågor 

12. att upprätta förslag till åtgärder för främjande av energihushållning inom 

nämndens verksamhetsområde 

13. försörjning av vatten och avlopp till enskilda förbrukare 

14. att efter erforderligt samråd ansöka om stats- och andra bidrag inom 

nämndens verksamhetsområde 

15. att genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan- och 

byggnadslagen, fastighetsbildningslagen, anläggnings- eller 

ledningsrättslagen bevilja kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller 

nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka till ändring eller 

upphävande av sådan rätt till nytta för fastigheter som ligger inom 

nämndens ansvar 

16. att genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildnings- 

anläggnings- eller ledningsrättslagen belasta kommunens mark med 

servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg, eller rätt 

till anläggning enligt fastställd detaljplan och medverka till ändring eller 

upphävning av sådan rätt avseende fastigheter som ligger inom 

nämndens ansvarsområde. 

 

Det åligger särskilt även nämnden att 

1. verka för att samråd sker med de som nyttjar nämndens tjänster samt att 

information ges till allmänheten om nämndens verksamhet 

2. vid fullföljandet av sina uppgifter samverka med kommunstyrelsen och 

övriga nämnder till exempel genom att ställa personal till förfogande för 

deltagande i projektgrupper och utredningar 

3. inom sitt verksamhetsområde eftersträva samverkan med andra 

kommuner, regionen, andra offentliga organ, kommunens näringsliv samt 

föreningar och organisationer 

4. följa kommunens fysiska planering och verksamhetsplanering och därvid 

ta de initiativ som erfordras för att främja ansvarsområdets behov av 

infrastrukturanläggningar, lokaler och verksamhet 
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5. verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 

anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde 

6. för kommunens räkning sluta upphandlingsavtal inom av fullmäktige 

anvisat område 

7. ansvara för arbetet med reformering av regelbeståndet och utveckling av 

brukarinflytandet inom nämndens verksamhetsområde 

8. upprätta och besluta om delegationsordning inom nämndens 

ansvarsområde. 

2 § Processbehörighet 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 

ärenden inom sitt ansvarsområde. 

3 § Uppdrag och verksamhet  
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 

författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 

budget eller annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt att 

verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och riktlinjer. 

4 § Organisation inom verksamhetsområdet 
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 

hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 

författningar för verksamheten. 

5 § Personalansvar 
Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 

verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 24 § i 

kommunstyrelsens reglemente. 

6 § Behandling av personuppgifter 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftshantering som sker 

inom nämndens verksamhetsområde. Ansvaret innebär att genomföra tekniska 

och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen 

utförs i enlighet med dataskyddsförordningen.  

Nämnden utser dataskyddsombud. 
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7 § Uppföljning, återredovisning och 
rapportering till fullmäktige 
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de 

uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente och genom 

finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till 

dem har fullgjorts. 

Redovisning ska ske skriftligen enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige. 

Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 

redovisningar. 

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 

speciallag.  

8 § Information och samråd  
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 

möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i 

sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för 

vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller 

annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 

berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

9 § Delegering från fullmäktige 
Det åligger nämnden att tillfälligt uthyra eller annars upplåta fastighet som 

används för nämndens verksamhet 

10 § Tidpunkt för sammanträden  
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 

begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 

sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 

eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 

sammanträde.  
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Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 

ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 

ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 

tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordförande se till att varje ledamot och 

ersättare snarast underrättas om beslutet. 

11 § Kallelse  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som 

varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera 

ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den äldste ledamoten vara 

ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet.  

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 

som får närvara vid sammanträdet, senast fyra dagar innan sammanträdesdagen. 

Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer 

formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har 

skett. 

12 § Offentliga sammanträden 
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. 

13 § Sammanträde på distans  
Nämnden får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 

och höra varandra på lika villkor.  

Ledamot som deltar på distans ansvarar för att lokalen som används är så avskild 

att inga obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta 

till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
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Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 

nämnden. 

14 § Närvarorätt 
Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas 

sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver om särskilda 

skäl föreligger för detta, medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den 

förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening 

antecknad i protokollet. 

Här utöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna 

upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna 

rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 

sammanträden. 

15 § Sammansättning  
Nämnden består 11 ledamöter och 11 ersättare. 

16 § Ordföranden 
Det åligger ordföranden att 

• leda nämndens arbete och sammanträden 

• kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 

• kalla ersättare 

• inför sammanträden se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 

behov är beredda 

• se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden 

• bevaka att nämndens beslut verkställs. 

17 § Presidium 
Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre 

vice ordförande. 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
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18 § Ersättare för ordföranden och vice 
ordföranden 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 

eller del av sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 

dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit 

ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid 

fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 

uppdrag under längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga 

presidiets uppgifter. 

19 § Förhinder 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon 

annan anställd vid aktuellt nämndkansli. Kansliet ska underrätta den ersättare 

som står i tur om att denne ska tjänstgöra. 

20 § Ersättares tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 

en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i 

tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 

även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 

som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den 

ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 

antecknad i protokollet. 

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför 

annan ersättare. 

21 § Jäv, avbruten tjänstgöring 
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 

annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det 

etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 
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22 § Ledamotsinitiativ 
Ledamöter och ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde kan väcka ett ärende 

genom ledamotsinitiativ. Initiativet ska innehålla ledamotens namn och 

partitillhörighet och lämnas in skriftligt senast två arbetsdagar innan det 

sammanträde där initiativet ska anmälas. Initiativet måste hålla sig inom 

nämndens ansvarsområde och vara av sådan karaktär att beslutet normalt sett tas 

i den instansen. 

Nämnden beslutar på sammanträdet om ärendet ska beredas eller inte. Inget 

beredningstvång finns, såvida inte ärendet gäller myndighetsutövning. Ärendet 

kan avgöras vid samma sammanträde som det anmäls om nämnden anser att den 

inte behöver något ytterligare underlag för att kunna ta beslut. 

23 § Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren samma dag som sammanträdet hållits. 

24 § Justering av protokollet 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

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

Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 

och en ledamot. 

25 § Utskott 
Nämnden får besluta om inrättande av utskott. För det fall nämnden inrättar 

sådana utskott gäller vad som nedan sägs om utskott. 

26 § Utskotts ordförande 
Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en 

ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse annan ledamot i utskottet 

att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
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27 § Utskottens sammanträden 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 

minst två ledamöter begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden när fler än hälften av ledamöterna är 

närvarande. 

28 § Beredning 
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av särskilt 

utskott om beredning behövs och om nämnden har inrättat ett sådant utskott. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

29 § Kungörelser och tillkännagivanden av 
föreskrifter m.m. 
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 

kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 

författningssamlingen bedöms nödvändig. 

30 § Delgivningsmottagare 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller annan 

anställd som nämnden beslutar. 

31 § Undertecknande av handlingar 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden utser. 

Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och förfall för denne, den 

ledamot som nämnden utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 

nämndens lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 

handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 

beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 


