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Björn Wilhelmsson (S), ordförande 
Ove Severin (KD), 1:e vice ordförande 
Jacob Brendelius (SD), 2:e vice. 
ordförande 
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Ingemar Kihlström (KD)  
Erik Hjertén (KD)  
Charlotta Norén (L) 
Gunnar Andersson (M) 
Carin Martinsson (M) 
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John Sigve Berg (M) 
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Carina Fredriksen (S) 
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Jan Knudsen (SD)  
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Richard Hällfärdsson (SD) 
Magnus Lennartsson (SD) 
Magnus Jonsson (V) 
Krister Karlsson (V) 
 
 

  

Markus Larsson, nämndsamordnare 

 
 Carina Fredriksen (S)                                       Ove Severin (KD)               
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KF § 191  DNR KS 174/2020 101 
 
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnd 

 
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 

 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige antar reglemente för samhällsbyggnadsnämnd att gälla från och 
med 2023-01-01.  
______ 
 
I kommunfullmäktige förtydligar ordföranden att samhällsbyggnadsnämnden per 1 
januari 2023 inte har något fastställd delegationsordning och behöver anta en ny 
delegationsordning på dess första sammanträde under 2023. Till dess gäller 
delegationsordningen för bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden för 
samhällsbyggnadsnämnden. 
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Fortsättning KF § 191 
 
Ordföranden frågar därefter om förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden gäller från och med 2023-01-01. 
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KF § 192  DNR KS 254/2022 101   
 
Reglemente för internservicenämnd 
 
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. 
______ 
 
I kommunfullmäktige förtydligar ordföranden att internservicenämnden per 1 
januari 2023 inte har något fastställd delegationsordning och behöver anta en ny 
delegationsordning på dess första sammanträde under 2023. Till dess gäller 
delegationsordningen för tekniska nämnden också för internservicenämnden. 
 
Ordföranden frågar därefter om förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Reglemente för internservicenämnden gäller från och med 2023-01-01. 
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Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan. 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade 

elektroniska underskrifter enligt eIDAS. 

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. 

Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska 

underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera. 

* Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften. 
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