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1. Gemensamma regler och uppdrag 
 

Utöver det som föreskrivs om styrelsen och nämnderna i kommunallagen 
gäller bestämmelserna i detta reglemente, om inte annat anges i det 
nämndspecifika reglementet.  

  

1. Nämndernas uppdrag 
 
Samtliga nämnder ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan 
finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Nämnden ansvarar inom denna ram för upprättande av verksamhetsplan 
och budget. 
 
Nämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret 
 

Respektive nämnd 
- ska informera om verksamheten och nämndens arbete såväl internt som 

externt 
- ska kontinuerligt följa upp och utvärdera sin verksamhet  
- ska upprätta förslag till budget  
- ska lägga förslag till taxor och avgifter  
- ska verka för att samråd sker med brukare av nämndens tjänster 
- ansvarar för personalärenden inom sitt verksamhetsområde i enlighet 

med av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer 
- ska kontinuerligt reformera regelbeståndet inom verksamheten 
- ansvarar för de nämndspecifika verksamhetssystem som stödjer 

nämndens verksamhet  
- ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet  
- är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 

nämnden utför i sin verksamhet samt ansvarig för nämndens 
personregister.  

- ska tillse hur förtroendevalda och anställda utövar sin beslutanderätt 
- får besluta om förändringar i den egna förvaltningsorganisationen 
- får besluta om fördelning av vissa fonder 
- ansvarar för att i övrigt fullgöra de uppgifter som fullmäktige 

överlämnar till nämnden 
 
Talerätt 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden inom sitt verksamhetsområde, utom vid personalärenden i central 
förhandling eller arbetsdomstol. Nämnden får även anta ackord, avkorta 
eller avskriva fordran.  
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Samverkan med andra nämnder 
För fullgörande av sina arbetsuppgifter ska nämnden från övriga styrelser, 
nämnder och tjänstemän inhämta de upplysningar som behövs för att 
nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

 
Nämnderna ska därutöver verka gemensamt för att nå kommunens 
övergripande mål.  
 
Arkiv 
Nämnden ansvarar för att nämndens arkiv vårdas och förtecknas i enlighet 
med arkivlagen. För kommunen ska finnas ett särskilt upprättat 
arkivreglemente, kommunstyrelsen är arkivmyndighet. 
 
Risk- och sårbarhetsanalyser 
Nämnden ska utarbeta risk- och sårbarhetsanalyser för sitt område. 
 
Delegering 
Nämnden får uppdra åt utskott, ledamot eller ersättare i nämnden eller åt 
anställd i kommunen att på nämndens vägnar besluta i de ärenden som 
nämnden anger i sin delegationsordning. Delegationsbeslut ska anmälas till 
nämnden som bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt detta ska ske. 
 

1.2 Nämndernas arbetsformer 
 
I tillämpliga delar gäller dessa bestämmelser även i utskottens arbete, där 
nämnden inte beslutat annat. 
 
Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens 
ställe. 

 
Frånvarande ledamot ansvarar för att ersättare kallas.  

 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den 
ordning som beslutats av fullmäktige. 

 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende 
av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas 
får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i 
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stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 
 
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. 
 

Icke tjänstgörande ersättares närvarorätt 
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att utan ersättning närvara på nämnd 
eller styrelses sammanträde som den är invald i. Två gånger per år har icke 
tjänstgörande ersättare rätt till ersättning om den närvarar på nämnd eller 
styrelses sammanträde.  
 
Reglerna ovan gäller inte för icke tjänstgörande ersättare i arbetsutskott och 
beredningar. Då tillåts endast tjänstgörande ersättare att närvara.  
 

Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter. Ålderspresident är den ledamot eller tjänstgörande 
ersättare som varit invald som ledamot längst tid. Om en eller flera personer 
varit invalda under lika lång tid fungerar den i levnadstid äldste av dessa 
som ålderspresident. 

 
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. 
 
Sammanträdenas tidpunkt 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
 
Sammanträden skall hållas också om minst en tredjedel av nämndens 
ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs. 
 
Sammanträde på distans 
Styrelse och nämnd 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. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud.  
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ledamot
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast en arbetsdag innan 
sammanträdet anmäla detta till nämndsadministrationen och 
styrelsens/nämndens ordförande. Ordföranden avgör om deltagande får ske 
på distans. 
 
Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt 
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet i god tid innan 
sammanträdet, dock senast 6 dagar före sammanträdesdagen. 

 
För sammanträden/möten som tillkommer utanför fastlagd 
sammanträdesplan, ska information om mötesdatum vara ledamöter 
tillhanda senast 2 veckor före mötesdag. Detta gäller ej vid möten som 
handhar myndighetsutövning. 

 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. 

 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde 
ska ålderspresidenten göra det. 
 
Ordföranden 
Inom ramen för det fasta arvodet förväntas det att nämndens ordförande 
ska; 
- följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet, med särskild 

inriktning mot ekonomi och effektivitet, samt ta initiativ i dessa frågor 
- främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder 
 
Kurser och konferenser  
För deltagande i kurser och konferenser gäller att ”Arvode ska ges endast i 
mån av beslut i respektive styrelse, nämnd eller dess arbetsutskott”.  
 
Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta 
att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Justerade protokoll anslås på kommunens digitala anslagstavla.  



 
 

Gemensamt reglemente för   Sida 7(20) 
styrelse och nämnder  
  
  
  
  

 

 

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

Protokollsanteckning 
Om en ledamot önskar att lämna in en protokollsanteckning i ett ärende ska 
denna anmäla det till ordföranden innan sammanträdets slut. När avsikten 
att lämna in en protokollsanteckning framförs ska ledamoten sammanfatta 
innehållet i protokollsanteckningen.  
 
Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller 
annan anställd som nämnden bestämmer. 
 
Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden 
och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 

 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 

1.3 Utskott 
  
Nämnden får själv besluta om utskott ska finnas samt hur många ledamöter 
och ersättare som utskottet ska ha. 

 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet ska fyllnadsval snarast 
förrättas. 
 
Ordförande och vice ordförande 
Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
 
Sammanträdenas tidpunkt 
Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordförande anser att det behövs. 
 

Beslutsförhet 
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
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2. Kommunstyrelsen 
 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
Sammansättning 
Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 

2.1 Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
 

Ledningsfunktionen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den 
har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. 

 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a.  
- utvecklingen av den kommunala demokratin  
- personalpolitiken  
- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten  
- mark- och bostadspolitiken och se till att bostadsförsörjningen och 

samhällsbyggandet främjas  
- energiplaneringen samt främja energihushållningen  
- utvecklingen av kommunikationer och trafikförsörjning  
- arbetet med att effektivisera administrationen  
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet  
- den kommunala verksamhetens kvalitet och produktivitet  
- utvecklingen av brukarinflytande 

 
Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa  
- miljö- och hälsoskyddsverksamheten och plan- och byggverksamheten 

och verka för att målen i respektive lagstiftning kan uppfyllas 
- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas 
- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal 

hälso- och sjukvård 
- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas 
- fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och 

kulturverksamhet i kommunen 
 

Styrfunktionen 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att;  
 
- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala 
verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är 
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förbehållna annan nämnd 
 

- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt 

 

- tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret 

 

- ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och 
förvaltningscheferna 

 

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen 

 

- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i. 

 

2.2 Kommunstyrelsens övriga verksamheter 
 

Ekonomisk förvaltning 
Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och 
därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför. 

 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 
uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att 
betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av 
förfallna fordringar. 

 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna 
uppgift ingår bl. a att; 
 
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom 

 
- tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 

 

- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan 
nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den 
nämnden 
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Personalpolitiken 
Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland 
annat att; 
 
- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare 
 

- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt utom vad gäller 11 - 14 och 38 §§ lagen om med-
bestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden 

 

- besluta om stridsåtgärd 
 

 

- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare 
 

 

- lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130) 
 

 

- i övrigt avgöra i frågor som ankommer på kommunstyrelsen enligt av 
kommunfullmäktige antaget samverkansavtal. 
 

2.3 Övrig förvaltning 
 
Uppgifter enligt speciallagstiftning 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd, civilförsvarsnämnd, hem-
värnsnämnd, beredskapsnämnd, kristidsnämnd och krisledningsnämnd. 
 
Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan för den statliga låne- och bi-
dragsgivningen till bostadsförsörjningens främjande. 
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i arkivreglemente. 
 
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. 
 
Kommunstyrelsen svarar för statistik. 
 
Övrig verksamhet 
Kommunstyrelsen ansvarar för;  
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- näringslivsfrågor och för åtgärder för att allmänt främja näringslivet i 

kommunen 
- kollektivtrafik  
- kommunens centrala informationsverksamhet 
- samordning och verkställighet i frågor om kommunens byggnads- och 

anläggningsverksamhet såvitt avser nybyggnad samt om- och 
tillbyggnader 

- uppgifter avseende kommunens, gator och allmänna platser 
- utveckling av turism och marknadsföring i kommunen 
- kultur- och fritidsverksamheten i kommunen.  
- organisationsfrågor och därmed sammanhängande ärenden 
- reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av 

fullmäktiges handlingar 
- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits 

åt annan nämnd 
 

2.4 Delegering från kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden 
 
- vid behov ta upp lån och ingå borgen inom den beloppsram och de 

riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de 
närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit 
 

- utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör  
kommunen i den mån inte uppgiften handhas av annan 

 

- köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen 
med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt 
upplåta tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram 
och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt 

 

- köpa och försälja mark upp till ett värde av 250 000 kr 
 

- verkställa kommunens upphandling av varor och tjänster 
 

- anskaffa rätt till utrymme i annans mark, byggnader eller anläggningar 
med arrenderätt, servitut, ledningsrätt, vägrätt eller liknande rättigheter 
samt uppsäga motsvarande rättigheter 

 

- ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet med mera som inte 
avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse 

 

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att 
föra kommunens talan och på kommunens vägnar träffa 
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överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal 

 

- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet 
är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. 
Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av  

 

- yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på 
ordinarie sammanträde med fullmäktige 

 

- godkännande av sotningstaxan och arvode till skorstensfejarmästaren 
 

- tillstånd för tillfällig försäljning  
 

- yttra sig över ansökningar om tillstånd enligt lag om allmän 
kameraövervakning (1998:150)   

 

- upplåtelse av anläggningar och lokaler som barn- och 
utbildningsnämnden disponerar i enlighet med kommunfullmäktiges 
fastställda riktlinjer. 

 

- beviljande av bidrag till föreningar, organisationer och enskilda enligt 
fastställda normer. 

 

- vara rådgivande vid utsmyckning av kommunens byggnader i samråd 
med berörda förvaltningar. 

 

- inom ramen för beviljade anslag och av kommunfullmäktige fastställda 
normer utdela kultur- och ungdomsledarstipendier. 



 
 

Gemensamt reglemente för   Sida 13(20) 
styrelse och nämnder  
  
  
  
  

 

 

3. Krisledningsnämnd  
 
Sammansättning 
Kommunstyrelsen utgör krisledningsnämnd. 
 

3.1 Verksamhetsområde 
Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter som i fredstid åligger kommunen 
enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 

Delegering från fullmäktige 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att lämna begränsat ekonomiskt 
stöd till enskild enligt 4 kap 3§ lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 
 
När krisledningsnämnden ska träda i funktion 
Ordföranden eller, om hon eller han har förhinder, vice ordföranden, 
bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i 
funktion. Fullmäktige kan besluta att nämndens verksamhet ska upphöra. 
 
Krisledningsnämndens sammanträden 
När ordföranden fattat beslut om att krisledningsnämnden skall träda i 
funktion skall nämnden sammanträda inom den tid ordföranden 
bestämmer. Ordföranden avgör hur kallelse skall ske. 

 
Ordföranden kan sammankalla nämndens ledamöter även om nämnden ej 
formellt trätt i funktion. Ordföranden äger rätt att delegera detta uppdrag 
till tjänsteman. 

 
Ordföranden eller, om han eller hon har förhinder, vice ordföranden får 
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas 
till nämnden. 

 
Övertagande av övriga nämnders verksamhet 
När nämnden är i funktion får den besluta att överta en nämnds 
verksamheter och därmed fatta beslut i den utsträckning det är nödvändigt 
med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning. Beslutet ska 
anmälas till närmast följande kommunfullmäktigesammanträde. De 
händelser som kan hanteras inom ordinarie organisation ska hanteras i 
denna och verksamheten ska därmed ej övertas.  
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4. Socialnämnden 
 

Utöver vad som stadgas i kommunallagen, förvaltningslagen och övriga 
tillämpliga författningar skall följande bestämmelser i detta reglemente 
gälla för socialnämnden. 
 
Sammansättning 
Socialnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 
 

4.1 Verksamhetsområde 
Socialnämnden 
- fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad i lag (SoL) 

som sägs om socialnämnd. 
- ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) 
- ansvarar för kommunens verksamhet enligt lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade(LSS)  
- svarar för kommunens uppgifter enlig lag med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (LVU) 
- svarar för kommunens uppgifter enligt lag om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM) 
- svarar för flyktingverksamheten i kommunen 
- svarar för kommunens uppgifter inom familjerådgivning och familjerätt 
- ansvarar för dödsboanmälan och dödsboförvaltning  
- svarar för kommunens uppgifter enlig lag om bostadsanpassnings-

bidrag mm (1992:1574) samt handlägga bostadsanpassningsärenden 
- svarar för kommunens uppgifter enligt lag om färdtjänst och 

riksfärdtjänst 
- svarar för det kommunala pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet 
- svarar för konsument-, budget- och skuldrådgivning  
- inom sin budgetram svarar för beslut om bidrag till 

handikapporganisationer, pensionärsorganisationer, övriga föreningar 
och organisationer inom nämndens verksamhetsområde 

- ansvarar för de kök och den kökspersonal som finns placerade inom 
socialnämndens verksamhetensområde. 

- ansvara för kommunens arbetsmarknadsenhet 
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4.2 Lednings- och styrfunktion 
I socialnämndens lednings- och styrfunktion ingår inom ramen för 
nämndens ansvarsområde att: 
 
- utöva ledning av socialtjänsten inom kommunen och därvid planlägga, 

utveckla och samordna den verksamhet som angivits i 4.1 
- utfärda mål, råd och anvisningar för socialtjänsten.  
- verka för samarbete mellan socialförvaltningen och övriga förvaltningar, 

myndigheter och organisationer inom kommunen samt landsting och 
statliga myndigheter med verksamhet som rör socialtjänsten 

- svara för vård och behandling som lämnas inom socialtjänstens 
verksamhet samt tillsyn av verksamhet som drivs av annan huvudman 
inom kommunen och utöva tillsyn över privat verksamhet på sådant sätt 
som stadgas i lag 

- i samverkan med berörda samhällsorgan, organisationer och enskilda 
främja goda sociala miljöer i kommunen 

- inom sitt område och för de befolkningsgrupper som nämnden ansvarar 
för fullgöra de uppgifter som föreskrivs för verksamhet som angivits i 4.1 

 

4.3 Uppgifter 
Socialnämnden 

 
- får teckna avtal för nämndens verksamhetsområde avseende hyror, 

försäljning, interkommunala ersättningar och övrigt samarbete med 
andra intressenter 
 

- får besluta om prissättning vid försäljning av terapialster och 
motsvarande 
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5. Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammansättning 
Barn- och utbildningsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 
 

5.1 Verksamhetsområden 
Barn- och utbildningsnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens 
uppgifter inom det offentliga skolväsendet som omfattar: grundskolan, 
gymnasieskolan, barnomsorg, särskolan och den kommunala 
vuxenutbildningen och svenskundervisningen för nyinflyttade till Sverige.  
 
Barn- och utbildningsnämnden är också huvudman för den kommunala 
musikskolan.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för de kök och den kökspersonal 
som finns placerade inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetensområde.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens 
ungdomsverksamhet. 
 

5.2 Uppgifter 
Barn- och utbildningsnämnden  
- ansvarar för att utbildningen och omsorgen bedrivs i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen och de bestämmelser som kan finnas i 
annan lag eller förordning 

- är registeransvarig för de elev- och övriga register som nämnden 
förfogar över i sin verksamhet  

- ansvarar för kommunens uppgifter inom pedagogisk omsorg, 
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.                         

- fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdomar. Nämndens uppgifter omfattar förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och gymnasieskola. 

- har uppföljningsansvaret för ungdomar upp till och med 20 år.  
- får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål inom sitt 

verksamhetsområde. 
- ansvarar för vuxenutbildningarna i kommunen. 
 

 

5.3 Delegering från kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta i följande ärenden  

 
- Behandling av personalärenden skall ske i enlighet med av 

kommunfullmäktige fastställda regler i personalpolitiskt program. 
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6.  Miljö- och byggnadsnämnden  
 
Sammansättning 
Miljö- och Byggnadsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

 

6.1 Verksamhetsområden 
Miljö- och byggnadsnämnden ska fullgöra de uppgifter som enligt lag eller 
annan författning ankommer på kommunen inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet, plan- och byggområdet samt trafikområdet. 

 
Nämnden ska följa utvecklingen inom kommunen inom nämndens 
ansvarsområden och därvid utarbeta de förslag som är påkallade. 

 
Nämnden ska medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor, plan- 
och byggfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs. 
 
Miljö- och hälsoskyddsområdet 
Miljö- och byggnadsnämnden  
- svarar för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom 

miljö- och hälsoskyddsområdet, samt de övriga uppgifter som enligt 
miljöbalken och annan lagstiftning ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 
 

- svarar för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på 
kommunen samt utgöra kommunens remissinstans i naturvårdsfrågor, 

 

- svarar för prövning och kontroll som ankommer på kommunen inom 
livsmedelslagstiftningens område,  

 

- svarar för tillståndsgivning och uppföljning enligt lagen om anordnande 
av visst automatspel  

 

- svarar för att besluta om tillståndsgivningen enligt alkohollagen 
(serveringstillstånd)   

 

- svarar för tillsyn och kommunens övriga uppgifter enligt alkohollagen 
 

- svarar för handläggning och beslut enligt tobakslagen, folköl enligt 
alkohollagen samt lagen om försäljning av vissa receptfria läkemedel   

 

- svarar för kommunens tillsyn enligt tobakslagen samt lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel  
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- Svarar för kommunens handläggning, beslut och tillsyn enligt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

 

- svarar för tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller vatten-
skyddsområden, 

 

- svarar för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 
från vad som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bort-
skaffande av avfall och för den tillsyn som ankommer på kommunen vad 
gäller avfallshantering, producentansvar, nedskräpning och dumpning 
av avfall, 

 

- avgör i vilken omfattning tillsynsansvar enligt miljöbalken ska övertas 
från länsstyrelsen, 

 

- svarar för den kommunala tillsynen inom gaturenhållningsområdet, 
 

- beslutar om tillstyrkan enligt16 kapitlet 4 § i miljöbalken av tillstånds-
pliktiga vindkraftsanläggningar för områden som pekats ut som möjliga 
för vindkraft i det tematiska tillägget till översiktsplanen, ”Vindkraft i 
Umeåregionen”. 

 
 
Plan- och byggområdet 
Miljö- och byggnadsnämnden  
 
- svarar för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom 

plan- och byggnadsväsendet och svarar för tillsynen över byggnadsverk-
samheten enligt plan- och bygglagen (PBL). Nämnden ska också svara 
för de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den 
kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet, 
 

- svarar för upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser enligt 
PBL, 

 

- svarar för antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner och 
områdesbestämmelser enligt PBL, då bestämmelserna om 
standardförfarande får tillämpas och det endast innebär en anpassning 
av äldre detaljplaner till dagens förhållanden. Undantag för detta gäller 
för de planer/bestämmelser som kommunstyrelsen anser bör beslutas av 
kommunfullmäktige. 

 

- svarar för prövning av ansökningar om strandskyddsdispens och 
ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 
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- svarar för att de arbetsuppgifter utförs som åligger kommunen enligt lag 
om lägenhetsregister, SFS 2006:378, och därtill hörande förord-ningar 
och föreskrifter. 

 

- svarar för kommunens uppgifter enligt Lag om brandfarliga och 
explosiva varor, 

 

- svarar för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor vid kommunens egna 
byggnader och anläggningar, 

 

- svarar för ansökan om förrättning för exploateringssamverkan, 
 

- svarar för ansökan om förrättning enligt fastighetsbildningslagen eller 
anläggningslagen som kan behövas för att mark och vatten ska kunna 
användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt, 

 

- svarar för namnsättning av gator/vägar, torg, parker, kvarter och dylikt 
samt för kommunens institutioner och anläggningar. 

 

- svarar för kommunens primärkarta, vad avser ajourhållning och 
upplåtelse. 

 

- svarar för energirådgivningen  
 
Trafikområdet 
Miljö- och byggnadsnämnden  
 
- svarar för upprättandet av trafikföreskrifter och de övriga uppgifter som 

avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. 
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7. Valnämnden  
 
Sammansättning 
Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.  

 
7.1 Verksamhetsområden 
Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på valnämnden samt 
ansvara för genomförande av val till riksdagen, landstings- och 
kommunfullmäktige samt Europaparlamentet enligt vallagen (2005:837).  

 
Valnämnden ansvarar även för genomförande av folkomröstningar, enligt 
folkomröstningslagen (1979:369) samt lagen (1994:692) om kommunala 
folkomröstningar.  

 
Valnämnden ska utarbeta förslag till valdistriktsindelning och yttra sig över 
planer, utredningar och remisser som rör nämndens verksamhetsområde. 

 
Nämnden ansvarar för att det finns lämpliga vallokaler.  

 
Nämnden ska samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda 
som berörs av nämndens verksamhet. Nämnden ansvarar för översyn av 
kommunens indelning i valdistrikt och bereder ärenden om fullmäktiges 
förslag till ändringar i valdistriktsindelningen. 

 
Valnämnden ska på lämpligt sätt informera allmänheten om den egna 
verksamheten. 
 

7.2 Delegering från kommunfullmäktige 
Valnämnden ska besluta i följande ärenden; 
 
- hyrning av vallokaler 

 
- upphandling av de tjänster som kan behövas för fullgörande av 

valnämndens skyldigheter i samband med val 
 

- röstmottagares ersättning  
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