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Miljö- och bygglovsnämndens sammanträdesdagar 2019
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden
1. Följande sammanträdesdagar fastställs för miljö- och bygglovsnämnden 2019:
8 januari, 29 februari, 19 februari, 19 mars, 9 april, 7 maj, 21 maj, 25 juni,
20 augusti (reservdatum), 17 september, 15 oktober, 19 november och
17 december.
2. Följande sammanträdesdagar fastställs för miljö- och bygglovsnämndens
arbetsutskott 2019:
22 januari, 12 februari, 12 mars, 2 april, 29 april (måndag)
14 maj, 18 juni, 13 augusti (reservdatum), 10 september, 8 oktober, 12 november
och 10 december.
Ärendet i korthet

Bygg- och miljöförvaltningen har med utgångspunkt i kommunallagen (2017:725)
tagit fram förslag till sammanträdesdagar för miljö- och bygglovsnämnden samt
miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott för 2019.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-08
2. Miljö- och bygglovsnämndens tidplan 2019
Bakgrund

Enligt 6 kap. 23 § kommunallagen (2017:725) så bestämmer nämnderna tid och plats
för sina sammanträden. Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram förslag till
sammanträdesdagar för miljö- och bygglovsnämnden samt miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott för 2019. Sammanträdesdagarna är anpassade till kommunstyrelsens sammanträdesdagar vad gäller verksamhetsberättelse, ombudgetering och
delårsbokslut med prognoser samt till helgdagar, halvdagar, klämdagar och skollov.
I likhet med tidigare år föreslår förvaltningen att miljö- och bygglovsnämndens
sammanträden ska hållas på tisdagar. Förvaltningen föreslår att tiden för nämndens
sammanträden 2019 tidigareläggs från klockan 18.00 till 17.00. Syftet med att
tidigarelägga sammanträdena till klockan 17.00 är att dels möjliggöra för de
förtroendevalda i nämnden att hinna till sammanträdena efter arbetet, dels att skapa
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bättre förutsättningar för tjänstepersoner från förvaltningen att delta på sammanträden efter ordinarie arbetstid. Miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott
sammanträder enligt förslaget på tisdagar kl. 9.00 (med undantag för arbetsutskottet
den 29 april).
Sammanträdet den 20 augusti och arbetsutskottet den 13 augusti är reservdatum. På
sammanträdet kommer bara brådskande ärenden som inte kan vänta till nästa
sammanträde att behandlas. Om det inte finns några brådskande ärenden kommer
sammanträdet att ställas in.
Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att ett tidigareläggande av nämndens sammanträdestider kan
underlätta för de förtroendevalda och tjänstepersoner som är föräldrar med hemmaboende barn och att en sådan förändring därmed också kan innebära en förbättring
för deras barn.
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