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Dnr KS 2018/126

§ 232 Reglemente för bygg- och miljönämnden
(KF)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
-Byggnadsnämnden och miljönämnden ska slås samman och att den
nya nämnden får namnet bygg- och miljönämnden,
-Den nya nämnden ska bestå av 7 ledamöter och 5 ersättare samt,
-Att reglementet i övrigt för den nya nämnden ska utgöras av en ren
sammanläggning av de uppgifter som de båda nämnderna har idag
under avdelning A i respektive nämnds nuvarande reglemente samt
de allmänna bestämmelserna under avdelning B som idag är
likalydande i båda reglementena.

Sammanfattning av ärendet
Efter förslag från den politiska organisationsgruppen beslöt
kommunfullmäktige 2017-08-28, § 98 att miljönämnden och
byggnadsnämnden ska slås samman till en nämnd och att beslutet
träder i kraft 1 januari 2019.
Miljönämnden och byggnadsnämnden har 2018-06-13 respektive
2018-06-20
Som ett led i beredningen av ärendet fattat likalydande beslut om att
föreslå kommunfullmäktige att den nya nämnden enligt ett
”alternativ 1” ska få namnet miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Nämnden ska enligt förslaget ha 9 ledamöter och 9 ersättare samt att
nämnden ska vara kommunens samordnande organ i miljöstrategiska
frågor och samordnande organ för den översiktliga fysiska
planeringen. Motsvarande uppgift föreslås tas bort från
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kommunstyrelsens reglemente.
I underlaget till ovanstående beslut fanns även ett ”alternativ 2” som
utgjorde ett förslag om en renodlad myndighetsnämnd, bygg- och
miljönämnden.
Organisationsgruppens förslag, som kommunfullmäktige fastställt,
säger endast att de båda nuvarande nämnderna ska slås samman.
Förslagen från miljönämnden och byggnadsnämnden, framförallt
enligt ”alternativt 1”, innebär en utvidgning och ett avsteg från
organisationsgruppens förslag.
Mot denna bakgrund föreslås att den nya nämnden ska benämnas
bygg- och miljönämnden och att reglementet ska utgöras av en
sammanläggning av de båda nämndernas nuvarande uppgifter i
respektive nämnds reglementen.
Den nya nämnden föreslås vara sammansatt av 9 ledamöter och 5
ersättare.
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar, med instämmande av Susanne Meijer (S),
att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta:
-Byggnadsnämnden och miljönämnden ska slås samman och att den
nya nämnden får namnet bygg- och miljönämnden, -Den nya
nämnden ska bestå av 7 ledamöter och 5 ersättare samt, -Att
reglementet i övrigt för den nya nämnden ska utgöras av en ren
sammanläggning av de uppgifter som de båda nämnderna har idag
under avdelning A i respektive nämnds nuvarande reglemente samt
de allmänna bestämmelserna under avdelning B som idag är
likalydande i båda reglementena.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-29, § 332
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 201808-24
Förslag till Reglemente för Bygg- och miljönämnden
Miljönämndens beslut 2018-06-30, § 70, med tillhörande
tjänsteskrivelse
Byggnadsnämndens beslut 2018-06-20, § 116, med tillhörande
tjänsteskrivelse
Nu gällande reglementen för miljönämnden och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28, § 98 med tillhörande
beslutsunderlag
_____
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