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Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade genom § 127/2022-08-22 om tillsättande av ny politisk 
organisation i form av att samhällsbyggnadsnämnd och internservicenämnd bildas. Den nya 
politiska organisationen ersätter nuvarande bygg- och miljönämnd och teknisk nämnd och 
träder i kraft 2023-01-01.  
 
Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden har tagits fram i samverkan med 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden 
innefattar:  

• Tillsyn och myndighetsutövning 
• Planering och utredning 
• Plan- och bygg samt exploatering 
• Miljö 
• Gata och park 
• Trafik och planering 
• Räddningstjänst 
• Renhållning 

 
Samhällsbyggningsnämndens ansvarsområde behöver begränsas för tillsyn och 
myndighetsutövning som berör den egna nämndens verksamhetsområde. I det fall det 
förekommer ärenden där tillsyn och myndighetsutövning behöver göras för nämndens egna 
verksamheter och objekt, ska dessa beslut inte fattas av samhällsbyggnadsnämnden utan 
delegation för beslutsfattande kan till exempel ges till en extern part med hjälp av 
tjänsteköp från annan kommun. Det är samhällsbyggnadsnämndens ansvar att 
uppmärksamma situationer där jäv kan uppstå. Under 2023 behöver nämnden aktivt arbeta 
med översyn av arbetsrutiner, risk- och konsekvensanalyser, instruktioner samt 
granskningar utifrån jävsaspekten.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-12-02 
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnd 
Kommunfullmäktige § 127/2022-08-12 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar reglemente för samhällsbyggnadsnämnd att gälla från och med 
2023-01-01. 
 
 
 
Gunnar Andersson 
Kommunstyrelsens ordförande 
Brådskande ordförandebeslut enligt delegation från kommunstyrelsen punkt A4 
 
Med stöd av  
 
 
Emma Blomdahl      Mats Palm 
1:e vice ordförande      2:e vice ordförande 
Kommunstyrelsen      Kommunstyrelsen 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden 
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Bakgrund 
Ärendet om omorganisation inom verksamhetsområdet samhällsbyggnad initierades av 
kommundirektören i början av 2020. När ärendet initierades hade Herrljunga kommun fem 
förvaltningar: socialförvaltningen, bildningsförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen, 
tekniska förvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning. För att skapa en enhetlig och 
sammanhållen samhällsbyggnadsprocess och en strategisk plattform för den här 
verksamheten föreslog kommundirektören att en sammanslagning av tekniska 
förvaltningen och bygg- och miljöförvaltning till en samhällsbyggnadsförvaltning. Detta 
skulle följas av en översyn och förändring av den politiska organisationen inom berörda 
områden. Ambitionen med en omorganisation inom verksamhetsområdet samhällsbyggnad 
har varit att utveckla en organisation som har bäst möjligheter att möta de utmaningar sin 
kommun står inför och bidra till kommunens gemensamma vision att erbjuda boende och 
verksamma i kommunen god och tillgänglig service och effektiv hantering av ärenden.  
 
Den politiska beslutsgången i ärendet startade genom kommunfullmäktiges beslut (KF 
2020-03-09 § 33) som innebär godkännande av sammanslagningen av dåvarande tekniska 
förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning. 
Kommundirektören fick i samma beslut i uppdrag att påbörja sammanslagningsarbetet av 
förvaltningarna.  
 
Under 2021 tillkom ny information i ärendet, främst kring jäv mellan myndighetsutövning 
och övrig verksamhet vilket ledde till att kommunfullmäktige 2021-12-13 § 174 upphävde 
delar av sitt beslut från 23 februari 2021. Det som upphävdes var de delar av beslutet som 
innebar att bygg- och miljönämnd och teknisk nämnd upphävs per 2021-12-31 och 
samhällsbyggnadsnämnd och myndighetsutövningsnämnd tillsätts per 2022-01-01. Indirekt 
innebar detta att nuvarande bygg- och miljönämnd och teknisk nämnd fortsätter att existera 
som tidigare. I samma beslut fick kommunstyrelsen i uppdrag att senast juni 2022 
återkomma till kommunfullmäktige med resultat av utredningen samt förslag till 
nämndsorganisation. 
 
Den 21 juni 2022 § 113 beslutade kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsförvaltningen 
delas upp i samhällsbyggnadsförvaltning och en internserviceorganisation. 
Arvodesberedningen gavs i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till 
ny politisk organisation.  Utifrån arvodesberedningens förslag beslutade 
kommunfullmäktige 2022-08-22 § 127 att tillsätta två nya politiska instanser inom 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde. 
 
Samhällsbyggningsnämndens ansvarsområde behöver begränsas för tillsyn och 
myndighetsutövning som berör den egna nämndens verksamhetsområde. I det fall det 
förekommer ärenden där tillsyn och myndighetsutövning behöver göras för nämndens egna 
verksamheter och objekt, ska dessa beslut inte fattas av samhällsbyggnadsnämnden utan 
delegation för beslutsfattande behöver ges till en extern part med hjälp av tjänsteköp från 
annan kommun. Under 2023 behöver nämnden aktivt arbeta med översyn av arbetsrutiner, 
risk- och konsekvensanalyser, instruktioner samt granskningar utifrån jävsaspekten.  
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Ekonomisk bedömning 
Den förväntade nyttan med omorganisationen är: 
• Samhällsbyggnadsprocessen underlättas eftersom en strategisk plattform skapas

genom en sammanhållen och enhetlig samhällsbyggnadsprocess.
• Kvalitet och effektivitet inom samhällsbyggnadsprocessen förväntas öka
• Internt och externt samarbete och samverkan förenklas genom kortare och enklare

kontaktvägar

Budgeten för nuvarande tekniska nämnd och bygg- och miljönämnd övertas av de nya 
nämnderna. 

Juridisk bedömning 
Förslag till reglemente för myndighetsnämnd baseras på Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) mall Reglemente för styrelse och nämnder (2019) som utgör ett underlag för lokala 
bedömningar. Mallen efterlever bestämmelserna i kommunallagen avseende kommunala 
nämnders arbetsuppgifter. I Herrljunga kommun har respektive nämnd dels ett eget 
reglemente innehållande nämndspecifika arbetsuppgifter, dels omfattas samtliga nämnder 
av det gemensamma reglementet som reglerar generella uppgifter, så som ekonomisk 
förvaltning, nämndens arbetsformer med mera. Bakgrunden till upplägget är att underlätta 
processen vid revidering av de generella arbetsuppgifterna.  
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Reglemente 
Reglementsbestämmelser för 
samhällsbyggnadsnämnd

Dokumentet beslutas av kommunfullmäktige och gäller för samhällsbyggnadsnämnd. 

DIARIENUMMER: KS 174/2020 101 

FASTSTÄLLD:  KF § x/2022-xx--x 

VERSION:   1 

SENAS T REVIDERAD: -- 

GILTIG TILL: Tillsvidare 

DOKUMENTANSVAR:
 Samhällsbyggnads
- 
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Reglementets roll 
1 § Reglementets roll 
Samhällsbyggnadsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning samt gemensamt reglemente för facknämnderna i Herrljunga kommun. Nämnden ska utöver 
vad fullmäktige beslutat i samband med budget eller i annat särskilt beslut följa bestämmelserna i detta 
reglemente.  

Om ett särskilt fullmäktigebeslut innehåller någon bestämmelse som avviker från detta reglemente gäller 
den bestämmelsen.  

Nämnden ska inom sitt område verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och 
angivna riktlinjer. Nämnden ska besluta i ärenden som fullmäktige delegerat till dem, liksom bereda 
fullmäktiges ärenden inom sitt ansvarsområde och se till att fullmäktiges beslut verkställs. 

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden 
2 § Lagstiftning och förordningar 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens ansvar inom ramen för följande lagar och förordningar: 

• Förordningen om skydd mot olyckor
• Lag om skydd mot olyckor
• Lagen om bostadsanpassningsbidrag
• Lagen om brandfarlig och explosiv vara
• Lagen om foder och animaliska biprodukter
• Lagen om nämnder för vissa trafikfrågor
• Lagen om sprängämnesprekursorer
• Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
• Livsmedelslagen
• Miljöbalken
• Naturvårdsverkets förordningar
• Plan- och bygglagen
• Produktansvarslagen
• Renhållningsordning och renhållningsförordning
• Smittskyddslagen
• Strålskyddslagen
• Trafikförordningen
• Väglagen
• Tobakslagen, - Tillsyn av rökfria miljöer
• Tillhörande förordningar, föreskrifter och EU-lagstiftning

Nämnden fullgör även övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnd 
som ansvarar för plan- och byggväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet eller räddningstjänst.  
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3 § Tillsyn och myndighetsutövning 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens tillsynsuppgifter och handläggning av ärenden inom 
ramen för nämndens verksamhetsområde. Nämnden fullgör även övriga uppgifter som enligt annan 
tillsynslagstiftning ska fullgöras av kommunal nämnd och där kommunfullmäktige lägger 
tillsynsansvaret på nämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn av rökfria miljöer enligt Tobakslagen. Övriga delar av 
kommunens ansvar inom Tobakslagen ligger under socialnämnden. 

4 § Planering och utredning 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvar för planering av tillsyn i enlighet med miljötillsynsförordningen 
(2011:13) §§ 8–11 och livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel LIVSFS 
2005:21 § 3e. 

Nämnden ansvarar för utredning av tillsynsbehovet i enlighet med miljötillsynsförordningen (2011:13) § 
6. 

5 § Plan- och bygg, exploatering 
Samhällsbyggnadsnämnden upprättar detaljplaner med enkelt planförfarande samt upprättar på 
kommunstyrelsens uppdrag övriga detaljplaner.  

Nämnden medverkar inom sina fackområden i kommunens översiktsplanering. 

Nämnden beslutar om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan samt områdesbestämmelser, då 
bestämmelserna om enkelt planförfarande får tillämpas. En förutsättning för nämndens befogenhet är att 
kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden och att planen inte reglerar 
exploateringssamverkan. Befogenheten innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens 
genomförandetid. Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före 
genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande. 

Nämnden ansvarar för den kommunala tomtkön samt för marknadsföring och försäljning av 
kommunala tomter för bostadsändamål. 

Nämnden ansvarar för att genom avtal eller på annat sätt (exempelvis genom ledningsrättslagen) 
säkra kommunens rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörande fastighet samt 
medverka till ändring eller upphävande av sådan tillkommen rätt. 

Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen. 

Nämnden ansvarar för förvaltning och utveckling av kommunens geografiska informationssystem (GIS). 

Nämnden beslutar i ärenden som rör adresser samt namn på gator, kvarter och liknande. 

Nämnden ansvarar för kommunens adressregister samt för att hålla de statliga byggnads- och 
lägenhetsregistren uppdaterade. 

Ansvar för tillsyn och myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen vilar på 
samhällsbyggnadsnämnden. 

6 § Miljö 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om dispenser från bestämmelser i kommunens 
renhållningsordning och lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö. 
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Ansvar för tillsyn och myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, 
tobakslagen avseende tillsyn av rökfria miljöer, lagen om sprängämnesprekursorer, strålskyddslagen 
samt lagen om foder och animaliska biprodukter vilar på samhällsbyggnadsnämnden. 

7 § Gata och park 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för väghållning för kommunens gatunät samt drift och underhåll av 
kommunens gator, vägar, broar, fastigheter, allmänna platser, parkmark och renhållning av dessa.  

Nämnden ansvarar för belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker samt för kommunens 
underhåll av och bidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter.  

Nämnden ansvarar för flaggning och dekorering av allmänna platser. 

Nämnden ansvarar för gaturenhållning och renhållning i övrigt där allmänheten får färdas fritt och som 
ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
Nämnden ansvarar även för frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning som 
kan ha ålagts fastighetsinnehavare.   

Nämnden ansvarar för markupplåtelse och nyttjanderätter genom arrende, uthyrning eller annan 
lämplig upplåtelseform. 

Nämnden ansvarar för förvaltning av jord, skogs- och exploateringsfastigheter samt den kommunala 
markreserven. Ansvaret omfattar inte industrifastigheter, ansvaret för industrifastigheter vilar på 
kommunstyrelsen.  

8 § Trafik och parkering 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för övergripande trafikplanering, trafikärenden som avses i lagen 
om nämnder för vissa trafikfrågor samt trafikförordningen. Nämnden ansvarar för att avge yttranden 
gällande sådana lokala trafikföreskrifter som annan myndighet beslutar om. 

Nämnden ansvarar för trafiksäkerhetsarbete samt för att till ansvarig nämnd, anmäla sådana 
förhållanden som kan anses kräva åtgärder för ökad trafiksäkerhet. Nämnden ska bistå med 
information, anordna kurser och andra arrangemang avseende trafiksäkerhet. 

Nämnden ansvarar för parkering på sådan allmän plats som definieras i 1 § allmänna ordningsstadgan, 
parkeringsövervakning samt handläggning av parkeringstaxor. Nämnden ansvarar även för 
parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning. 

9 § Räddningstjänst 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor, lagen om 
brandfarlig och explosiv vara samt enligt förordning om skydd mot olyckor. 

Nämnden ansvarar för att bedriva utbildning i förebyggande brandskyddsarbete. 

Ansvar för tillsyn och myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarlig 
och explosiv vara vilar på samhällsbyggnadsnämnden. 
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10 § Renhållning 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för allmän renhållning, avfallshantering och behandling av 
hushållsavfall enligt miljöbalken.  

Nämnden ska också pröva frågor om bortforsling av hushållsavfall om särskilda skäl föreligger. 

Nämnden ska också arbeta för utveckling av renhållningskollektivet. 

11 § Övriga uppgifter 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för: 

• Att bistå med energi- och klimatrådgivning inom ramen för tilldelade medel för detta ändamål.
• Samtliga förvaltningars behov av kommunala fordon exklusive räddningstjänsten.
• Miljöanpassning av kommunal verksamhet
• Ärenden avseende jakt och fiske: Kommunjägare och beslut om skyddsjakt
• Handläggning och genomförande av mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av

kommunstyrelsen

13 § Taxor, avgifter och hyror 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för taxor, avgifter, hyror, arrenden och andra leveransvillkor 
inom nämndens ansvarsområde. Nämnden ska vid behov bistå med framställningar och 
rekvisitioner för erhållande av statsbidrag eller andra bidrag för byggnads- och anläggningsföretags 
genomförande. 

Begränsning av ansvarsområdet 
14 § Begränsning av ansvarsområdet 
Samhällsbyggnadsnämnden ska inte besluta i sådana ärenden där tillsyn och övrig myndighetsutövning 
utövas för nämndens egna verksamheter och objekt. I det fall det förekommer ärenden där tillsyn och 
myndighetsutövning behöver göras för nämndens egna verksamheter och objekt, ska besluten fattas av 
extern part till exempel via ska tjänsteköp från annan kommun. Det är samhällsbyggnadsnämndens 
ansvar att uppmärksamma situationer där jäv kan uppstå.  

Jävsfrågan kopplad till nämndens tillsynsansvar och övrig myndighetsutövning ska utvärderas årligen 
genom risk- och konsekvensanalys och internkontroll. Likaså ska en årlig granskning göras av en 
oberoende extern part.  

Nämnden ska också i sina beslutsunderlag i varje ärende som berör tillsyn och myndighetsutövning 
skriftligen bedöma om ärendet omfattas av jäv.  
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Reglemente för internservicenämnden 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade genom § 127/2022-08-22 om ny politisk organisation i form 
av att samhällsbyggnadsnämnd och internservicenämnd bildas.  
 
Förslag till reglemente för internservicenämndens reglemente har tagits fram i samverkan 
med samhällsbyggnadsförvaltningen. Internservicenämndens verksamhetsområden 
innefattar:  

• Projektering och investeringsprocess 
• Fastigheter 
• Lokalvård 
• Kost  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-12-02 
Reglemente för internservicenämnd 
Kommunfullmäktige § 127/2022-08-12 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar reglemente för internservicenämnd att gälla från och med 2023-
01-01. 
 
 
Gunnar Andersson 
Kommunstyrelsens ordförande 
Brådskande ordförandebeslut enligt delegation från kommunstyrelsen punkt A4 
 
Med stöd av  
 
Emma Blomdahl      Mats Palm 
1:e vice ordförande      2:e vice ordförande 
Kommunstyrelsen      Kommunstyrelsen 
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Bakgrund 
Ärendet om omorganisation inom verksamhetsområdet samhällsbyggnad initierades av 
kommundirektören i början av 2020. När ärendet initierades hade Herrljunga kommun fem 
förvaltningar: socialförvaltningen, bildningsförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen, 
tekniska förvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning. För att skapa en enhetlig och 
sammanhållen samhällsbyggnadsprocess och en strategisk plattform för den här 
verksamheten föreslog kommundirektören att en sammanslagning av tekniska 
förvaltningen och bygg- och miljöförvaltning till en samhällsbyggnadsförvaltning. Detta 
skulle följas av en översyn och förändring av den politiska organisationen inom berörda 
områden. Ambitionen med en omorganisation inom verksamhetsområdet samhällsbyggnad 
har varit att utveckla en organisation som har bäst möjligheter att möta de utmaningar sin 
kommun står inför och bidra till kommunens gemensamma vision att erbjuda boende och 
verksamma i kommunen god och tillgänglig service och effektiv hantering av ärenden.  
 
Den politiska beslutsgången i ärendet startade genom kommunfullmäktiges beslut (KF 
2020-03-09 § 33) som innebär godkännande av sammanslagningen av dåvarande tekniska 
förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning. 
Kommundirektören fick i samma beslut i uppdrag att påbörja sammanslagningsarbetet av 
förvaltningarna.  
 
Under 2021 tillkom ny information i ärendet, främst kring jäv mellan myndighetsutövning 
och övrig verksamhet vilket ledde till att kommunfullmäktige 2021-12-13 § 174 upphävde 
delar av sitt beslut från 23 februari 2021. Det som upphävdes var de delar av beslutet som 
innebar att bygg- och miljönämnd och teknisk nämnd upphävs per 2021-12-31 och 
samhällsbyggnadsnämnd och myndighetsutövningsnämnd tillsätts per 2022-01-01. Indirekt 
innebar detta att nuvarande bygg- och miljönämnd och teknisk nämnd fortsätter att existera 
som tidigare. I samma beslut fick kommunstyrelsen i uppdrag att senast juni 2022 
återkomma till kommunfullmäktige med resultat av utredningen samt förslag till 
nämndsorganisation. 
 
Den 21 juni 2022 § 113 beslutade kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsförvaltningen 
delas upp i samhällsbyggnadsförvaltning och en internserviceorganisation. 
Arvodesberedningen gavs i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till 
ny politisk organisation.  Utifrån arvodesberedningens förslag beslutade 
kommunfullmäktige 2022-08-22 § 127 att tillsätta två nya politiska instanser inom 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde. 
 
Ekonomisk bedömning 
Den förväntade nyttan med omorganisationen är: 
• Samhällsbyggnadsprocessen underlättas eftersom en strategisk plattform skapas 

genom en sammanhållen och enhetlig samhällsbyggnadsprocess.  
• Kvalitet och effektivitet inom samhällsbyggnadsprocessen förväntas öka 
• Internt och externt samarbete och samverkan förenklas genom kortare och enklare 

kontaktvägar   
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Budgeten för nuvarande tekniska nämnd och bygg- och miljönämnd övertas av de nya 
nämnderna. 
 
Juridisk bedömning 
Förslag till reglemente för myndighetsnämnd baseras på Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) mall Reglemente för styrelse och nämnder (2019) som utgör ett underlag för lokala 
bedömningar. Mallen efterlever bestämmelserna i kommunallagen avseende kommunala 
nämnders arbetsuppgifter. I Herrljunga kommun har respektive nämnd dels ett eget 
reglemente innehållande nämndspecifika arbetsuppgifter, dels omfattas samtliga nämnder 
av det gemensamma reglementet som reglerar generella uppgifter, så som ekonomisk 
förvaltning, nämndens arbetsformer med mera. Bakgrunden till upplägget är att underlätta 
processen vid revidering av de generella arbetsuppgifterna.  
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Reglementets roll 
1 § Reglementets roll 
Internservicenämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning 
samt gemensamt reglemente för facknämnderna i Herrljunga kommun. Nämnden ska utöver vad 
fullmäktige beslutat i samband med budget eller i annat särskilt beslut följa bestämmelserna i detta 
reglemente.  

Om ett särskilt fullmäktigebeslut innehåller någon bestämmelse som avviker från detta reglemente gäller 
den bestämmelsen.  

Nämnden ska inom sitt område verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och 
angivna riktlinjer. Nämnden ska besluta i ärenden som fullmäktige delegerat till dem, liksom bereda 
fullmäktiges ärenden inom sitt ansvarsområde och se till att fullmäktiges beslut verkställs. 

Internservicenämndens ansvarsområden 
2 § Lagstiftning 
Internservicenämnden ansvarar verksamhetsutövning utifrån nedanstående lagstiftning:   

• Miljöbalken 
• Naturverkets förordningar 
• Produktansvarslagen 
• Plan- och bygglagen 
• Livsmedelslagen 
• Tillhörande förordningar, föreskrifter och EU-lagstiftning 

 
Verksamhet enligt ovanstående lagstiftning som inte är tillsyn eller myndighetsutövning ansvarar 
internservicenämnden för. 

3 § Investeringsprocess och projektering 
Internservicenämnden ansvarar för lokalresursplan och översyn av kommunens investeringsprocess från 
förstudie till projektdirektiv. 

Nämnden ansvarar för projektering, upphandling och projektgenomförande för fastigheter och 
anläggningar i samband med beslutade investeringar.  

4 § Fastigheter 
Internservicenämnden ansvarar för de kommunala fastigheterna samt för kommunala 
verksamhetslokaler med effektivt lokalutnyttjande.  

Nämnden ansvarar för att hyra externa lokaler och uppdaterat fastighetsregister samt för 
handläggning av statligt och kommunalt bostadsstöd.  

Nämnden ansvarar för underhåll och reinvestering, förvaltning och utveckling av fast egendom samt 
lös egendomen inom internservicenämnden verksamhetsområde samt för fastighetsskötsel och 
vaktmästeri. 

Nämnden ska sträva efter att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för fritidsverksamhet 
samt förvalta och underhålla kommunala anläggningar och lokaler för fritids-, kultur-, musikskole- 
och turistverksamhet i egen regi. 
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5 § Lokalvård 
Internservicenämnden ansvarar för lokalvård i kommunens lokaler. 

6 § Kost 
Internservicenämnden ansvarar för kost och måltidsproduktion till kommunens förvaltningar och 
verksamheter i enlighet med skollagen, livsmedelslagen och socialtjänstlagen. 

7 § Taxor, avgifter och hyror 
Internservicenämnden ansvarar för taxor, avgifter, hyror, arrenden och andra leveransvillkor inom 
nämndens ansvarsområde. Nämnden ska vid behov bistå med framställningar och rekvisitioner för 
erhållande av statsbidrag eller andra bidrag för byggnads- och anläggningsföretags genomförande. 
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