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Justering av byggnadsnämndens, 
fastighetsnämndens, kretslopp och 
vattennämndens, park- och naturnämndens 
samt trafiknämndens reglementen avseende 
vissa kommunövergripande frågor 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Reglemente för Göteborgs Stads byggnadsnämnd i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

2. Reglemente för Göteborgs Stads fastighetsnämnd i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

3. Reglemente för Göteborgs Stads kretslopp och vattennämnd i enlighet med bilaga 3 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

4. Reglemente för Göteborgs Stads park- och naturnämnd i enlighet med bilaga 4 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

5. Reglemente för Göteborgs Stads trafiknämnd i enlighet med bilaga 5 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Sammanfattning 
Vid årsskiftet 2020/2021 trädde en ny nämndorganisation i kraft och därmed överfördes 
verksamhetsansvaret som stadsdelsnämnderna och social resursnämnd tidigare haft till 
andra nämnder. Innan förändringen har stadsdelsnämnderna hanterat eller samordnat ett 
antal kommungemensamma frågor med utgångspunkt i deras befolkningsansvar: 
trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt 
samverkan med civilsamhället. 

I den nya organisationen har de fyra socialnämnderna som ansvarar för individ- och 
familjeomsorg, fritidsverksamhet och övrig socialtjänst ett lokalt samordningsansvar 
beträffande dessa frågor. Samtidigt behöver andra nämnder aktivt bidra utifrån sina 
respektive verksamhetsansvar. För att tydliggöra detta ansvar har kommunfullmäktige 
under hösten 2020 beslutat om justeringar i ett antal nämnders reglementen.  

I och med detta ärende föreslås en motsvarande justering för ytterligare ett antal nämnder 
som enligt stadsledningskontoret mer direkt utifrån sina verksamhetsansvar bör bidra till 
arbetet kring dessa kommungemensamma frågor. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-02-17 
Diarienummer 0416/21 
 

Handläggare  
Mats Odhagen 
Telefon: 031-368 02 46 
E-post: mats.odhagen@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Värderingen utifrån rubricerade dimensioner har stadsledningskontoret tidigare redovisat 
i de olika beslutsunderlag som överlämnats till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige inför ställningstagandet att genomföra förändringen av stadens 
nämndsorganisation. De budgetmässiga konsekvenserna har stadsledningskontoret 
redogjort för i underlaget ”Förutsättningar för Göteborgs Stads budget 2021 – 2023” och 
därtill gjorda kompletteringar. Frågan kring reglementet som hanteras i detta ärende 
innebär en effektuering av redan fattade beslut och bedöms inte medföra ytterligare 
aspekter utifrån dessa dimensioner. 

Bilagor 
1. Förslag till reglemente för Göteborgs Stads byggnadsnämnd 

2. Förslag till reglemente för Göteborgs Stads fastighetsnämnd 

3. Förslag till reglemente för Göteborgs Stads kretslopp och vattennämnd 

4. Förslag till reglemente för Göteborgs Stads park- och naturnämnd 

5. Förslag till reglemente för Göteborgs Stads trafiknämnd 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-21 § 17 om en förändring av Göteborgs Stads 
nämndorganisation och denna trädde i kraft vid årsskiftet 2020/2021. Som en konsekvens 
därav lämnas i detta ärende ett förslag till reviderad lydelse i reglementets andra kapitel 
för ett antal nämnder. Syftet är att tydliggöra ansvaret kring vissa kommunövergripande 
frågor.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-21 § 17 om en förändring av Göteborgs Stads 
nämndorganisation. Kommunfullmäktige har därefter i ytterligare beslut kompletterat och 
preciserat förutsättningarna för delar av organisationsförändringens genomförande. Bland 
dessa återfinns kommunfullmäktiges beslut 2020-05-14 § 5 om att inrätta fyra 
socialnämnder med ansvar för individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet och övrig 
socialtjänst. Av dessa nämnders reglementen framgår att de har ett lokalt 
samordningsansvar för ett antal kommungemensamma frågor inom sina respektive 
stadsområden. Dessa frågor har tidigare i stor utsträckning hanterats eller samordnats av 
stadsdelsnämnderna med utgångspunkt i deras befolkningsansvar. De frågor som här 
avses är trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt 
samverkan med civilsamhället. 

Som en konsekvens av stadens förändrade nämndorganisation föreslås i detta ärende en 
justering av ett antal nämnders reglementen. Förslaget syftar till att tydliggöra att 
nämnderna behöver vara en aktiv part när det gäller insatser som avser dessa 
kommungemensamma frågor. Vidare ska nämnderna skapa förutsättningar inom sin 
organisation för samverkan kring frågorna inom respektive stadsområde. Nämnden har att 
värdera inriktning och omfattning på insatser och samverkan utifrån sitt 
verksamhetsansvar.  

Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om motsvarande skrivning i andra 
nämnders reglementen: grundskolenämnden, kulturnämnden, miljö- och klimatnämnden, 
idrotts- och föreningsnämnden, äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för 
funktionsstöd samt nämnden för konsument och medborgarservice. Utöver de nämnder 
som berörs i föreliggande ärende kommer stadsledningskontoret i ett separat ärende 
föreslå en motsvarande justering i reglementen för utbildningsnämnden, förskolenämnden 
samt nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Sammantaget hanteras därmed 
kvarvarande nämnder som enligt stadsledningskontoret mer direkt bör bidra till arbetet 
kring dessa kommungemensamma frågor utifrån sina verksamhetsansvar.   

Då trafiknämndens reglemente omfattas i detta ärende kan det noteras att det också finns 
ett uppdrag från kommunfullmäktige att värdera behovet av justeringar med avseende på 
omställningen till fossilfria fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter. 
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 8 fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
analysera nämndens reglemente så att de starkare stödjer målet om en fossilfri 
fordonsflotta. Stadsledningskontoret kommer återkomma med en återrapportering av 
dessa uppdrag i ett kommande ärende och berör således inte frågan ytterligare i detta 
tjänsteutlåtande. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i oktober 2020 att tillföra en 
skrivning i ett antal nämnders reglementen beträffande vissa kommunövergripande 
frågor. Stadsledningskontoret föreslår i och med detta ärende att samma skrivning ska 
föras till ytterligare ett antal nämnders reglementen. 

Skrivningen har värderats utifrån respektive nämnds befintliga reglementen och 
stadsledningskontoret bedömer att den inte innebär någon konflikt eller upprepning i 
förhållande till dess nuvarande utformning. Följande skrivning föreslås komplettera 
berörda nämnders reglementen och placeras som en egen paragraf under rubriken 
Samverkan i reglementets andra kapitel. 

”Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det 
gäller insatser inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, 
folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan 
med civilsamhället. Nämnden ska i sin organisation skapa förutsättningar 
för samverkan på stadsområdesnivå med andra verksamheter i staden.”     

Utifrån ovanstående föreslår stadsledningskontoret en revidering av reglementen enligt 
bilagorna till detta tjänsteutlåtande. Berörda nämnder och skrivningens placering i 
respektive reglemente framgår nedan. 

• byggnadsnämnden (kap 2, § 5) 
• fastighetsnämnden (kap 2, § 6) 
• kretslopp och vattennämnden (kap 2, § 4) 
• park- och naturnämnden (kap 2, § 4) 
• trafiknämnden (kap 2, § 14) 

Beslut enligt stadsledningskontorets förslag kommer sammantaget innebära att en 
majoritet av stadens nämnder får en skrivning i sina reglementen när det gäller de 
kommunövergripande frågorna som detta ärende avser. Följande nämnder föreslås dock 
inte få ett motsvarande tydliggörande i sina reglementen: nämnden för inköp och 
upphandling, lokalnämnden, överförmyndarnämnden, valnämnden, nämnden för 
Intraservice, arkivnämnden, stadsrevisionen samt kommunstyrelsen. 
Stadsledningskontoret har i sin bedömning utgått från inriktningen på nämndernas 
uppdrag och att vissa av dem i första hand är interna tjänsteleverantörer till stadens olika 
nämnder och bolagsstyrelser. Detta utesluter inte att nämnderna kan behöva ta hänsyn till 
de kommunövergripande frågorna i sin verksamhet eller samverka med andra med 
utgångspunkt från dem. Enligt stadsledningskontorets bedömning utgör dock befintliga 
skrivningar i reglementets gemensamma första kapitel, bland annat gällande samverkan 
och delaktighet, en i sammanhanget tillräcklig styrning för dessa nämnder. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Reglemente för Göteborgs Stads 
byggnadsnämnd 

Kapitel 1 - Inledande bestämmelser  

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 
§ 1 Detta reglemente träder i kraft den 10 december 2020. 

§ 2 Genom detta reglemente har kommunfullmäktige utfärdat föreskrift om nämndens 
verksamhet och arbetsformer. Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av 
detta reglemente samt i övrigt de uppgifter som tillagts nämnden genom särskilda 
beslut i kommunfullmäktige. 

§ 3 Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för dem verksamheten 
riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen. Till detta hör att 
aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till ansvarsområdet, i syfte 
att förbättra verksamhet och arbetsformer. 

§ 4 Nämnden ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 
mänskliga rättigheter och mot diskriminering. 
Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något 
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska människor 
bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service. 

§ 5 Nämnden ska aktivt arbeta med och skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet 
och inflytande i nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra grupper 
som berörs av verksamheten. Nämnden ska nyttja stadens infrastruktur för detta. 

§ 6 Alla nämnder ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att 
uppnå målen i Agenda 2030. En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar 
och stödjer varandra; social hållbarhet, ekologiska hållbarhet och ekonomisk 
hållbarhet. 

§ 7 Nämnden ska vid beslut och utövande av uppdrag värna ett hela-staden-perspektiv. 
Nämnden har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra 
nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra 
eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av 
kommunfullmäktiges visioner och mål. 
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Kapitel 2 – Byggnadsnämndens uppdrag 
 

Det kommunala ändamålet 
 

§ 1 Byggnadsnämnden har ansvar för kommunens reglering av bebyggelse, mark och 
vatten. Nämnden har ansvar för att driva och samordna den fysiska planeringen 
för Göteborg. 

 
Nämndens verksamhetsområde och uppgifter 

 
§ 2 Nämnden ska fullgöra de uppgifter som enligt författning ankommer på 

byggnadsnämnd, i detta ingår bland annat 
 

1. att genomföra planeringsarbete och planläggning enligt plan- och bygglagen, 
2. att besluta i ärenden rörande bygglov, förhandsbesked mm enligt plan- 

och bygglagen, 
3. att handha kommunens mätningsväsende och ansvara för och 

förvalta kommunens grundläggande geografiska information, 
4. att begära verkställighetsförordnande enligt plan- och bygglagen, 
5. att utöva tillsynsansvar avseende plan- och bygglagen och därtill 

hörande förordningar och föreskrifter. 

§ 3 
Därutöver ansvarar nämnden för att i kommunfullmäktiges ställe: 

 
1. anta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser, som inte 

är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt, 
2. i ärenden enligt punkt 1 företräda kommunen vid överklagade beslut 

om detaljplaner eller områdesbestämmelser, 
3. begära fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska 

kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt, enligt 5 
kap 3 § tredje stycket fastighetsbildningslagen, 

4. begära fastighetsbestämning enligt 14 kap 1 a § första 
stycket fastighetsbildningslagen, 

5. begära förrättning enligt 18 § första stycket anläggningslagen, 
6. vara tillsynsmyndighet över och besluta om dispens från bestämmelserna 

om strandskydd enligt miljöbalken, 
7. besluta om kommunala naturreservat, naturminnen, 

biotopskyddsområden, och kulturreservat samt meddela dispens enligt 
7 kap miljöbalken, 

8. yttra sig till länsstyrelsen i ärenden angående byggnadsminnesförklaring 
och bildande av statliga naturreservat, 

9. yttra sig över överklagade beslut enligt punkt 7 och 8, 
10. yttra sig i ärenden om tillstånd för vindkraftverk enligt 16 kap. 

4 § miljöbalken, 
11. besluta om stängselgenombrott enligt 26 kap 11 § miljöbalken. 
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Samverkan 
 

§ 4 Nämndens strategiska arbete ska utföras med en helhetssyn på samhället och 
regionen i samarbete med statliga, regionala och kommunala aktörer samt 
intresseorganisationer. 
 

§ 5 Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller 
insatser inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, 
folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan 
med civilsamhället. Nämnden ska i sin organisation skapa förutsättningar för 
samverkan på stadsområdesnivå med andra verksamheter i staden. 
 

Taxor och avgifter 
 

§ 6 Nämnden har ansvar för att bereda underlag för byggnadsnämndens taxa som 
därefter beslutas av kommunfullmäktige. 
Nämnden ansvarar för att i kommunfullmäktiges ställe vid behov justera de i 
plan- och bygglovtaxan ingående faktorerna, så att full kostnadstäckning uppnås 
för handläggning av varje slags ärende vid debitering enligt taxan. 
Nämnden får fastställa avgifter utifrån självkostnadsprincipen för kartor (GIS) 
mm för leverans enligt särskilda avtal. 

 
Statsbidrag 

 
§ 7 Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och 

samordna riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen 
nämnd, i de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

 
Styrande dokument 

 
§ 8 Nämnden har ansvar för att varje mandatperiod pröva översiktsplanens 

aktualitet och initiera en aktualitetsförklaring i kommunfullmäktige. Finner 
nämnden att det finns ett behov av en ny kommuntäckande översiktsplan, ska 
det redovisas till kommunstyrelsen. 
Nämnden har ansvar för att ta fram, uppdatera och följa upp förslag till 
översiktsplan tematiska tillägg till och fördjupningar av översiktsplanen för 
fastställande i kommunfullmäktige. 
Nämnden har ansvar för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser i 
enlighet med §§ 2.1 och 3.1. 

 
§ 9 Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter om att ta fram samt besluta om 

föreskrifter för naturreservat, enligt miljöbalken. 

 
Särskilt ansvar 

 
§ 10 Nämnden har särskilt ansvar för: 
 

1. att svara för verksamheten vid den kommunala lantmäterimyndigheten, 
2. att svara för adressättning samt de uppgifter som åvilar kommunen enligt lag 
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om lägenhetsregister, 
3. att pröva frågor om tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor i 

ärenden där Räddningstjänsten Storgöteborg är sökande. 
 

Sammansättning 
 

§ 11 Byggnadsnämnden består av 9 ledamöter och 6 ersättare. 
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Kapitel 3 - Generella bestämmelser  

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

Allmänna bestämmelser 
Generella skyldigheter 
§ 1 Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 

annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
Nämnden ska också se till att den har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 
informerad om och utvärdera hur systemet för styrning, uppföljning och kontroll 
fungerar. 

§ 2 Det åligger nämnden att till Stadsrevisionen tidigt anmäla misstankar om allvarligare 
oegentligheter inom dess verksamhet. 

Organisation inom verksamhetsområdet 
§ 3 Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 

till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. 

Personalansvar  
§ 4 Nämnden har personalansvaret inom sitt verksamhetsområde och svarar därmed för 

personalpolitiska och personaladministrativa beslut för sina arbetstagare. Nämnden får 
besluta om att ingå särskilt angivna kollektivavtal med tillämpning inom nämndens 
verksamhetsområde och på villkor som kommunstyrelsen äger ange. 
Nämnden ska arbeta i enlighet med de styrande dokument som kommunfullmäktige 
fastställt avseende förvaltnings- och bolagschefer. 
Nämnden ska se till att en instruktion för förvaltningschefen upprättas och antas. 

Personuppgifter  
§ 5 Nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker 

i dess verksamhet. 

Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige  
§ 6 Nämnden ska bedriva sitt arbete med styrning, budget, uppföljning och kontroll så att 

det egna ansvaret för verksamheten säkerställs.  
Nämnden svarar också för att eventuella åtgärder vidtas med anledning av väsentliga 
avvikelser i verksamhet och ekonomi.  
Nämnden är skyldig att följa den av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
gällande styrningen på området. 
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Nämnden har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ 
informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för 
den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
§ 7 Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande följa 

stadens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha en överblick och 
kontroll över nämndernas verksamhet. 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av nämndernas handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt granska nämnderna och dess verksamheter. 

Nämnden ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs 
såvida informationen inte omfattas av sekretess. I den händelse informationen om 
verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen 
övervägas. 

Information och samråd  
§ 8 Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det 

underlag den behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 
inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens 
eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Arbetsformer 
Tid och plats  
§ 9 Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlas på det extra sammanträdet.  
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde.  
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena.  
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet. 
Nämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i nämndens sammanträde 
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. Ledamot som önskar delta på distans ska i 
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förväg anmäla detta till ordföranden. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden och eventuella utskott. 

Kallelse 
§ 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Kallelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet i god tid före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

Offentliga sammanträden  
§ 11 Med stöd av 6 kap 25 § kommunallagen bemyndigas stadens nämnder, exklusive 

kommunstyrelsen, att besluta om att hålla sammanträde öppet för allmänheten.  

Närvarorätt  
§ 12 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen (kommunalråd) har rätt att delta i 

sammanträden med nämnden och har då rätt att delta i överläggningarna men inte i 
besluten samt rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  
Härutöver får nämnden medge annan förtroendevald rätt att närvara vid sammanträde 
med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 
sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta 
i överläggningarna.  
Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i övriga 
nämnder. 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 

Ordföranden  
§ 13 Det åligger ordföranden att;  

⋅ leda nämndens arbete och sammanträden 

⋅ kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 

⋅ kalla ersättare  

⋅ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda  
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⋅ se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden  

⋅ bevaka att nämndens beslut verkställs 

Presidium  
§ 14 Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland nämndens ledamöter en ordförande 

och en eller två vice ordförande. 
Vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordförande (presidiet) biträder 
ordföranden vid fullgörande av dennes uppgifter. 
Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordförande och vid förfall för 
vice ordförande inträder i dennes ställe, i förekommande fall, andre vice ordförande. 

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena  
§ 15 Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller 

en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga 
presidiets uppgifter. 

Förhinder  
§ 16 En ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträde bör 

skyndsamt anmäla detta. 

Ersättares tjänstgöring  
§ 17 Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 

ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt.  
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet.  
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan 
ersättare. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
§ 18 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 

får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 
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Reservation  
§ 19 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll  
§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  
§ 21 Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 

kungörs enligt gällande bestämmelser.  
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av kommunens styrande dokument bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare  
§ 22 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 

anställd som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar  
§ 23 Om nämnden inte beslutar annat ska handlingar som utfärdas på nämndens vägnar 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
styrelsen utser.  
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden 
lämnade direktiv underteckna handlingar på dess vägnar.  
Delegationsbeslut fattas i nämndens namn och ska anmälas i den ordning nämnden 
beslutar. Handlingar som utfärdas med anledning av sådant beslut ska, om inte annat 
finns föreskrivet, undertecknas av delegaten. 
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Reglemente för Göteborgs Stads 
fastighetsnämnd 

Kapitel 1 - Inledande bestämmelser  

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 
§ 1 Detta reglemente träder i kraft den 10 december 2020. 

§ 2 Genom detta reglemente har kommunfullmäktige utfärdat föreskrift om nämndens 
verksamhet och arbetsformer. Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av 
detta reglemente samt i övrigt de uppgifter som tillagts nämnden genom särskilda 
beslut i kommunfullmäktige. 

§ 3 Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för dem verksamheten 
riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen. Till detta hör att 
aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till ansvarsområdet, i 
syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer. 

§ 4 Nämnden ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 
mänskliga rättigheter och mot diskriminering. 
Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något 
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska 
människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service. 

§ 5 Nämnden ska aktivt arbeta med och skapa förutsättningar för demokratisk 
delaktighet och inflytande i nämndens verksamhet för kommunens invånare och 
andra grupper som berörs av verksamheten. Nämnden ska nyttja stadens 
infrastruktur för detta. 

§ 6 Alla nämnder ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till 
att uppnå målen i Agenda 2030. En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som 
samspelar och stödjer varandra; social hållbarhet, ekologiska hållbarhet och 
ekonomisk hållbarhet. 

§ 7 Nämnden ska vid beslut och utövande av uppdrag värna ett hela-staden-perspektiv. 
Nämnden har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra 
nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra 
eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av 
kommunfullmäktiges visioner och mål. 
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Kapitel 2 – Fastighetsnämndens uppdrag  
Det kommunala ändamålet  

§ 1 Nämnden ska utöva den formella ägarrollen till kommunens fasta egendom och 
fullgöra kommunens uppgifter när det gäller bostadsförsörjning. 

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter   

§ 2 Nämnden har till uppgift att förvärva, utveckla, tillhandahålla samt sälja och upplåta 
mark för de ändamål, i den omfattning och på de villkor som kommunfullmäktige 
fastställer.  
Utöver bostäder innefattar ansvaret för kommunens strategiska markförsörjning 
även mark till förskolor, skolor, äldreboenden, idrott, kultur, torg och grönstruktur 
samt andra kommunala behov såväl som för kommersiella ändamål.  
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde ta de initiativ som krävs vad avser 
mark-, bostads- och näringslivsfrågor. Det innebär att nämnden har ansvar för: 

1. kommunens bostadsförsörjningsplanering  
2. kommunens strategiska markförsörjning  
3. försäljning och förvärv av fast egendom och bostadsrättslägenheter  
4. förvaltning och upplåtelse av den fasta egendom som inte uttryckligen faller 

under annan nämnds eller styrelses ansvar  
5. kommunens mark- och exploateringsverksamhet och ha en samordnande roll 

för de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder 
som behövs för att en detaljplan ska kunna genomföras  

6. samordning av kommunens exploateringsinvesteringar och beskrivning av 
dess långsiktiga ekonomiska konsekvenser.  

7. samordning av kommunens arbete inom det bostadssociala området  
8. anskaffning och förvaltning av bostäder med enskilda hyresavtal till hushåll 

med särskilda behov 
§ 3 Nämnden har inom sitt verksamhetsområde, utan kommunfullmäktiges hörande, rätt 

att:   
1. inom ramen för fullmäktiges budget, och i enlighet med fullmäktiges 

förbehåll och fattade beslut i övrigt, för kommunens räkning förvärva 
fastighet, del av fastighet eller bostadsrättslägenhet 

2. inom fullmäktiges givna villkor sälja, byta, genom fastighetsreglering 
avhända eller med tomträtt upplåta 
a) fastigheter för utbyggnad i enlighet med antagna detaljplaner 
b) bebyggda fastigheter som bedömts inte längre behövas för kommunal 

verksamhet 
c) bostadsrätter 
d) maximalt 10 000 kvadratmeter fast egendom utanför detaljplanelagt 

område där nämnden bedömer att egendomen inte behövs eller lämpar 
sig för utbyggnad i kommunal ägo eller där detaljplaneläggning av 
egendomen inte bedöms behövas innan överlåtelse eller 
tomträttsupplåtelse. 
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3. inom fullmäktiges givna villkor sälja tomträttsupplåten mark till 
tomträttshavaren. 

4. för en tid av högst tjugo år utarrendera, uthyra eller på annat sätt upplåta 
fastighet, fastighetsdel eller byggnad på ofri grund som ligger inom 
nämndens ansvarsområde 

5. handlägga ärenden angående gatumarksersättning och gatubyggnadskostnad 
6. genom avtal eller tillämpning av lag tillförsäkra kommunen rätt till servitut, 

ledningsrätt, arrende eller annan nyttjanderätt i fast egendom som ägs av 
annan än kommunen och medverka till ändring eller upphävande av sådan 
bildad rättighet 

7. genom avtal eller tillämpning av lag belasta fast egendom som ägs av 
kommunen med servitut, ledningsrätt, arrende eller annan nyttjanderätt och 
medverka till ändring eller upphävande av sådan bildad rättighet 

8. medge utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar, 
utbyte av pantbrev samt andra jämförbara åtgärder 

9. på framställning av tvångsförvaltare enligt bostadsförvaltningslagen, vid 
styrkt behov, förskottera visst belopp för sådan åtgärd för fastighetsskötsel 
som avses i 25a § bostadsförvaltningslagen 

10. inom nämndens verksamhetsområde företräda kommunen i rättsliga 
processer och vid andra tillfällen där ombud kan krävas. 

Samverkan 

§ 4 Nämnden ska utföra sitt uppdrag med en helhetssyn på samhället och regionen i 
samarbete med statliga, regionala och kommunala aktörer samt övriga intressenter. 

§ 5 

§ 6  

Nämnden ska aktivt bidra i den strategiska stadsplaneringen 

Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser 
inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala 
erfarenheter i samhällsplanering samt samverkan med civilsamhället. Nämnden ska i 
sin organisation skapa förutsättningar för samverkan på stadsområdesnivå med andra 
verksamheter i staden. 

Styrande dokument 

§ 7 Nämnden har ansvar för att ta fram, uppdatera och följa upp: 
1. riktlinjer för exploateringsavtal, enligt plan- och bygglagen  
2. policy för markanvisningar, enligt lag om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar  
3. förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning, enligt lagen om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar, för beslut i kommunfullmäktige 
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Statsbidrag 

§ 8 Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna 
riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen nämnd, i de fall 
ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

  

Särskilt ansvar 

§ 9 Nämnden har särskilt ansvar för:  
1. samordning av stadens arbete med att utveckla tillgänglighet gällande stadens 

fysiska miljö  
2. handläggning av bostadsanpassnings- och återställningsbidrag (BAB)  
3. handläggning av kommunalt bostadstillägg för personer med 

funktionsnedsättning (KBF)  
4. handläggning av subvention för trygghetsbostäder. 

Sammansättning 

§ 10 Fastighetsnämnden består av 9 ledamöter och 6 ersättare. 
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Kapitel 3 - Generella bestämmelser  

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

Allmänna bestämmelser 
Generella skyldigheter 
§ 1 Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 

annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
Nämnden ska också se till att den har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 
informerad om och utvärdera hur systemet för styrning, uppföljning och kontroll 
fungerar. 

§ 2 Det åligger nämnden att till Stadsrevisionen tidigt anmäla misstankar om allvarligare 
oegentligheter inom dess verksamhet. 

Organisation inom verksamhetsområdet 
§ 3 Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 

till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. 

Personalansvar  
§ 4 Nämnden har personalansvaret inom sitt verksamhetsområde och svarar därmed för 

personalpolitiska och personaladministrativa beslut för sina arbetstagare. Nämnden 
får besluta om att ingå särskilt angivna kollektivavtal med tillämpning inom 
nämndens verksamhetsområde och på villkor som kommunstyrelsen äger ange. 
Nämnden ska arbeta i enlighet med de styrande dokument som kommunfullmäktige 
fastställt avseende förvaltnings- och bolagschefer. 
Nämnden ska se till att en instruktion för förvaltningschefen upprättas och antas. 

Personuppgifter  
§ 5 Nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som 

sker i dess verksamhet. 

 

Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige  
§ 6 Nämnden ska bedriva sitt arbete med styrning, budget, uppföljning och kontroll så 

att det egna ansvaret för verksamheten säkerställs.  
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Nämnden svarar också för att eventuella åtgärder vidtas med anledning av väsentliga 
avvikelser i verksamhet och ekonomi.  
Nämnden är skyldig att följa den av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
gällande styrningen på området. 
Nämnden har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ 
informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse 
för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
§ 7 Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande följa 

stadens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha en överblick och 
kontroll över nämndernas verksamhet. 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av nämndernas handlingar och räkenskaper samt 
i övrigt granska nämnderna och dess verksamheter. 

Nämnden ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som 
begärs såvida informationen inte omfattas av sekretess. I den händelse informationen 
om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna 
informationen övervägas. 

Information och samråd  
§ 8 Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det 

underlag den behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 
inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens 
eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Arbetsformer 
Tid och plats  
§ 9 Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlas på det extra sammanträdet.  
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde.  
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena.  



   

 7(9) 
 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 
Nämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i nämndens 
sammanträde 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. Ledamot som önskar delta på distans 
ska i förväg anmäla detta till ordföranden. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden och eventuella utskott. 

Kallelse 
§ 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Kallelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet i god tid före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

Offentliga sammanträden  
§ 11 Med stöd av 6 kap 25 § kommunallagen bemyndigas stadens nämnder, exklusive 

kommunstyrelsen, att besluta om att hålla sammanträde öppet för allmänheten.  

Närvarorätt  
§ 12 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen (kommunalråd) har rätt att delta i 

sammanträden med nämnden och har då rätt att delta i överläggningarna men inte i 
besluten samt rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  
Härutöver får nämnden medge annan förtroendevald rätt att närvara vid 
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den 
som kallats delta i överläggningarna.  
Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i övriga 
nämnder. 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
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Ordföranden  
§ 13 Det åligger ordföranden att;  

⋅ leda nämndens arbete och sammanträden 

⋅ kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 

⋅ kalla ersättare  

⋅ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda  

⋅ se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden  

⋅ bevaka att nämndens beslut verkställs 

Presidium  
§ 14 Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland nämndens ledamöter en 

ordförande och en eller två vice ordförande. 
Vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordförande (presidiet) biträder 
ordföranden vid fullgörande av dennes uppgifter. 
Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordförande och vid förfall för 
vice ordförande inträder i dennes ställe, i förekommande fall, andre vice ordförande. 

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena  
§ 15 Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller 

en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot 
i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga 
presidiets uppgifter. 

Förhinder  
§ 16 En ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträde bör 

skyndsamt anmäla detta. 

Ersättares tjänstgöring  
§ 17 Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 

ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt.  
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Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet.  
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan 
ersättare. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
§ 18 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

Reservation  
§ 19 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll  
§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  
§ 21 Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 

kungörs enligt gällande bestämmelser.  
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart 
en uppdatering av kommunens styrande dokument bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare  
§ 22 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 

anställd som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar  
§ 23 Om nämnden inte beslutar annat ska handlingar som utfärdas på nämndens vägnar 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
styrelsen utser.  
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden 
lämnade direktiv underteckna handlingar på dess vägnar.  
Delegationsbeslut fattas i nämndens namn och ska anmälas i den ordning nämnden 
beslutar. Handlingar som utfärdas med anledning av sådant beslut ska, om inte annat 
finns föreskrivet, undertecknas av delegaten. 
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Reglemente för Göteborgs Stads 
kretslopp och vattennämnd 

Kapitel 1 - Inledande bestämmelser 
Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 
§ 1 Detta reglemente träder i kraft den 10 december 2020. 

§ 2 Genom detta reglemente har kommunfullmäktige utfärdat föreskrift om 
nämndens verksamhet och arbetsformer. Nämnden ska fullgöra de uppgifter 
som framgår av detta reglemente samt i övrigt de uppgifter som tillagts 
nämnden genom särskilda beslut i kommunfullmäktige. 

§ 3 Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för dem 
verksamheten riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen. 
Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till 
ansvarsområdet, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer. 
 

§ 4 Nämnden ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 
mänskliga rättigheter och mot diskriminering. 
Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för 
något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, 
ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service. 

§ 5 Nämnden ska aktivt arbeta med och skapa förutsättningar för demokratisk 
delaktighet och inflytande i nämndens verksamhet för kommunens invånare 
och andra grupper som berörs av verksamheten. Nämnden ska nyttja stadens 
infrastruktur för detta. 

§ 6 Alla nämnder ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar 
till att uppnå målen i Agenda 2030. En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling består av tre 
dimensioner som samspelar och stödjer varandra; social hållbarhet, ekologiska 
hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 

§ 7 Nämnden ska vid beslut och utövande av uppdrag värna ett hela-staden-
perspektiv. Nämnden har ansvar för att samråda med och aktivt söka 
samverkan med andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna 
agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i 
genomförandet av kommunfullmäktiges visioner och mål. 

  

  



Kapitel 2 – Kretslopp och vattennämndens 
uppdrag  
Det kommunala ändamålet  

§ 1 Nämnden ändamål är att bidra till att skapa ett kretsloppssamhälle. Nämnden 
ska tillgodose invånare och övriga brukare inom Göteborgs Stads behov av en 
säker, effektiv och miljömässig vattenförsörjning och avloppshantering samt 
verka för en god resurshushållning. Nämnden ska också tillgodose behovet av 
att på ett effektivt och miljömässigt sätt få sitt hushållsavfall insamlat, 
transporterat, återanvänt, återvunnet och bortskaffat.  
Kommunen har en skyldighet enligt lag att ordna allmänna vattentjänster samt 
för hantering av hushållsavfall. Nämnden ansvarar för stadens skyldighet i 
dessa avseenden.  
Nämnden ska svara för den långsiktiga planeringen av kommunens insatser 
inom vatten-, avlopps- och avfallsfrågor.  
Nämnden ska också svara för övergripande information och rådgivning i va- 
och avfallsfrågor i syfte att utveckla brukarnas beteende och förhållningssätt. 

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter  

§ 2 Nämndens huvudsakliga verksamhet består i att fullgöra det ansvar staden har 
för vattenförsörjning, avloppshantering, avfallshantering och därmed samman-
hängande uppgifter. Nämnden ska som huvudman fullgöra kommunens 
åliggande avseende allmänna vattentjänster.  
Vid fullgörandet av sina uppgifter på vatten-, avlopps- och avfallsområdet ska 
nämnden 

1. Förvalta och utveckla stadens allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar,  

2. Ansvara för att utveckla nya produktions- och distributionsmetoder för 
vattenförsörjning och avloppshantering samt metoder för avfalls-
hantering.  

3. Utgöra stadens beställare för kommunfullmäktiges direkttilldelade 
uppdrag hos Renova och Gryaab, samt ange kraven för leverantörer 
inom vatten-, avlopps- och avfallsområdet och direkttilldela eller 
upphandla sådana tjänster när detta är aktuellt.  

4. Förvalta åt nämnden upplåten, staden tillhörig fast och lös egendom i 
övrigt.  

Nämnden ansvarar för att nödvändiga miljöskyddsåtgärder vidtas på samtliga 
avslutade deponier på av staden ägd mark. 
Utöver det ansvar för dagvatten som följer med huvudmannaskapet för vatten 
och avlopp ska nämnden samordna och driva dagvatten- och skyfallsfrågan i 
både nya och befintliga områden. Nämnden ska samordna och stödja andra 
nämnder i deras uppdrag och i samverkan med övriga verksamhetsutövare 
ansvara för att staden genomför erforderliga åtgärder för att långsiktigt få en 
hållbar dagvatten- och skyfallshantering.   



Samverkan 

§ 3 Nämnden ska aktivt bidra till den strategiska stadsplaneringen.  
Nämnden ska utföra sitt uppdrag med en helhetssyn på samhällets, regionens 
och Göteborgs va- och avfallshanteringsbehov i nära samarbete med statliga, 
regionala och kommunala aktörer samt övriga intressenter. 
 

§ 4 Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller 
insatser inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, 
folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan 
med civilsamhället. Nämnden ska i sin organisation skapa förutsättningar för 
samverkan på stadsområdesnivå med andra verksamheter i staden. 
 

Taxor och avgifter 

§ 5 Nämnden ska föreslå en detaljerad va-taxa som därefter beslutas av 
kommunfullmäktige.  
Nämnden ska föreslå en detaljerad renhållningstaxa som därefter beslutas av 
kommunfullmäktige.  
Nämnden ska själv besluta om taxor och avgifter för sidoordnade tjänster inom 
vatten och avlopp.  
Nämnden ska beräkna och uppbära avgifter i enlighet med beslut om taxor och 
avgifter för vatten, avlopp och avfallshantering. 

Statsbidrag 

§ 6 Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och 
samordna riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen 
nämnd, i de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

Styrande dokument 

§ 7 Nämnden har ansvar för att upprätta förslag till utökat verksamhetsområde 
avseende den allmänna va-anläggningen som kommunfullmäktige beslutar om.  
Nämnden har ansvar för att upprätta förslag till allmänna bestämmelser för 
brukande av Göteborgs Stads allmänna vatten- och avloppsanläggningar, 
ABVA, som kommunfullmäktige beslutar om.  
Nämnden har ansvar för att upprätta förslag till avfallsplan och 
avfallsföreskrifter (renhållningsordning) som kommunfullmäktige beslutar om.  

Särskilt ansvar 

§ 8 Nämnden har ansvar för att avge yttrande inför kommunfullmäktiges beslut i 
frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen som 
berör Renova inom avfallsområdet och Gryaab inom va-området. 



Tillkommande uppgifter 

§ 9 Nämnden har i uppdrag att driva Återbruksverksamhet. Återbruksverksamhet 
har i syfte är att sälja byggvaror och andra varor för återbruk som kan vara 
förlagda i anslutning till återvinningscentraler. 

Sammansättning 

§ 10 Kretslopp och vattennämnden består av 9 ledamöter och 6 ersättare. 

 
  



Kapitel 3 - Generella bestämmelser  

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

Allmänna bestämmelser 
Generella skyldigheter 
§ 1 Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i 

lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska 
fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna 
uppdrag och angivna riktlinjer. 
Nämnden ska också se till att den har en god intern kontroll och fortlöpande 
hålla sig informerad om och utvärdera hur systemet för styrning, uppföljning 
och kontroll fungerar. 

§ 2 Det åligger nämnden att till Stadsrevisionen tidigt anmäla misstankar om 
allvarligare oegentligheter inom dess verksamhet. 

Organisation inom verksamhetsområdet 
§ 3 Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 

hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten. 

Personalansvar  
§ 4 Nämnden har personalansvaret inom sitt verksamhetsområde och svarar 

därmed för personalpolitiska och personaladministrativa beslut för sina 
arbetstagare. Nämnden får besluta om att ingå särskilt angivna kollektivavtal 
med tillämpning inom nämndens verksamhetsområde och på villkor som 
kommunstyrelsen äger ange. 
Nämnden ska arbeta i enlighet med de styrande dokument som 
kommunfullmäktige fastställt avseende förvaltnings- och bolagschefer. 
Nämnden ska se till att en instruktion för förvaltningschefen upprättas och 
antas. 

Personuppgifter  
§ 5 Nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter 

som sker i dess verksamhet. 

 

Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige  
§ 6 Nämnden ska bedriva sitt arbete med styrning, budget, uppföljning och 

kontroll så att det egna ansvaret för verksamheten säkerställs.  
Nämnden svarar också för att eventuella åtgärder vidtas med anledning av 
väsentliga avvikelser i verksamhet och ekonomi.  



Nämnden är skyldig att följa den av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
gällande styrningen på området. 
Nämnden har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget 
initiativ informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara 
av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av 
verksamheten. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
§ 7 Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande 

följa stadens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha en 
överblick och kontroll över nämndernas verksamhet. 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av nämndernas handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt granska nämnderna och dess verksamheter. 

Nämnden ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som 
begärs såvida informationen inte omfattas av sekretess. I den händelse 
informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att 
överlämna informationen övervägas. 

Information och samråd  
§ 8 Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och 

det underlag den behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag 
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 
kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Arbetsformer 
Tid och plats  
§ 9 Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om 
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.  
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 
extra sammanträde.  
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena.  
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare snarast underrättas om beslutet. 



Nämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i nämndens 
sammanträde 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. Ledamot som 
önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till ordföranden. Ordföranden 
avgör om närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden och eventuella utskott. 

Kallelse 
§ 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som 
varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten 
vara ålderspresident.  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet.  
Kallelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 
som får närvara vid sammanträdet i god tid före sammanträdesdagen. Kallelse 
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen 
för kallelse.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av 
handlingar har skett. 

Offentliga sammanträden  
§ 11 Med stöd av 6 kap 25 § kommunallagen bemyndigas stadens nämnder, 

exklusive kommunstyrelsen, att besluta om att hålla sammanträde öppet för 
allmänheten.  

Närvarorätt  
§ 12 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen (kommunalråd) har rätt att delta i 

sammanträden med nämnden och har då rätt att delta i överläggningarna men 
inte i besluten samt rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  
Härutöver får nämnden medge annan förtroendevald rätt att närvara vid 
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden 
beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.  
Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i övriga 
nämnder. 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden. 



Ordföranden  
§ 13 Det åligger ordföranden att;  

⋅ leda nämndens arbete och sammanträden 

⋅ kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 

⋅ kalla ersättare  

⋅ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden 
vid behov är beredda  

⋅ se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden  

⋅ bevaka att nämndens beslut verkställs 

Presidium  
§ 14 Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland nämndens ledamöter en 

ordförande och en eller två vice ordförande. 
Vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordförande (presidiet) 
biträder ordföranden vid fullgörande av dennes uppgifter. 
Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordförande och vid 
förfall för vice ordförande inträder i dennes ställe, i förekommande fall, andre 
vice ordförande. 

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena  
§ 15 Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 

eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som 
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den 
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga 
ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

Förhinder  
§ 16 En ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträde bör 

skyndsamt anmäla detta. 

Ersättares tjänstgöring  
§ 17 Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde 

ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som 
står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 
som fullmäktige har bestämt.  
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet.  



En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför 
annan ersättare. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
§ 18 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

Reservation  
§ 19 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll  
§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av 
ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  
§ 21 Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 

kungörs enligt gällande bestämmelser.  
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så 
snart en uppdatering av kommunens styrande dokument bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare  
§ 22 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller 

annan anställd som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar  
§ 23 Om nämnden inte beslutar annat ska handlingar som utfärdas på nämndens 

vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid 
förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den 
ledamot som styrelsen utser.  
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på dess vägnar.  
Delegationsbeslut fattas i nämndens namn och ska anmälas i den ordning 
nämnden beslutar. Handlingar som utfärdas med anledning av sådant beslut 
ska, om inte annat finns föreskrivet, undertecknas av delegaten. 
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Reglemente för Göteborgs Stads park- 
och naturnämnd  

Kapitel 1 - Inledande bestämmelser  

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 
§ 1 Detta reglemente träder i kraft den 10 december 2020. 

§ 2 Genom detta reglemente har kommunfullmäktige utfärdat föreskrift om nämndens 
verksamhet och arbetsformer. Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av 
detta reglemente samt i övrigt de uppgifter som tillagts nämnden genom särskilda 
beslut i kommunfullmäktige. 

§ 3 Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för dem verksamheten 
riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen. Till detta hör att 
aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till ansvarsområdet, i 
syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer. 

§ 4 Nämnden ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 
mänskliga rättigheter och mot diskriminering. 
Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något 
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska 
människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service. 

§ 5 Nämnden ska aktivt arbeta med och skapa förutsättningar för demokratisk 
delaktighet och inflytande i nämndens verksamhet för kommunens invånare och 
andra grupper som berörs av verksamheten. Nämnden ska nyttja stadens 
infrastruktur för detta. 

§ 6 Alla nämnder ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till 
att uppnå målen i Agenda 2030. En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som 
samspelar och stödjer varandra; social hållbarhet, ekologiska hållbarhet och 
ekonomisk hållbarhet. 

§ 7 Nämnden ska vid beslut och utövande av uppdrag värna ett hela-staden-perspektiv. 
Nämnden har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra 
nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra 
eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av 
kommunfullmäktiges visioner och mål. 
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Kapitel 2 – Park- och naturnämndens uppdrag  
 

Det kommunala ändamålet 

§ 1 Nämnden ska sköta, förvalta och utveckla stadens park- och naturområden. Inom 
ramen för sitt uppdrag ska nämnden värna estetiska, sociala och miljömässiga värden 
samt natur- och kulturvärden. 

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter   

§ 2 Nämnden har ansvar för att sköta, förvalta och utveckla följande 
områden och anläggningar, om inte någon annan har detta uppdrag: 
 

• stadens parkområden, planteringar, planterade träd och torgytor utan 
trafik samt annan för allmänheten tillgänglig mark av parkkaraktär. 

• stadens naturområden samt områden som enligt översiktsplan har stora 
frilufts-, natur- och kulturvärden eller där särskilda bevarandevärden 
och/eller skötselintressen finns. Naturreservat och områden med särskilda 
förordnanden om markanvändning. 

• park- och friluftsanläggningar, lek- och badplatser samt stadens djurpark i 
Slottsskogen. 

• stadens skulpturer, fontäner samt stadens offentliga toaletter. 
• stadens vattendrag och sjöar samt inre vattenvägar med tillhörande kajer 

och strandskoningar som ansluter till mark som ingår i nämndens 
förvaltar- och skötselansvar. 

• skötseln av grönytor, planteringar och liknande som ligger inom 
trafikområden och gatumark där skötseln inte ankommer på 
trafiknämnden. 

Samverkan 

§ 3 Nämnden ska medverka i samhällsplaneringen tillsammans med andra nämnder, 
samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda för att främja goda miljöer i 
staden. Nämnden ska aktivt bidra i den strategiska stadsplaneringen.  

§ 4 Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser 
inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala 
erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. Nämnden 
ska i sin organisation skapa förutsättningar för samverkan på stadsområdesnivå med 
andra verksamheter i staden. 
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Taxor och avgifter 

§ 5 Nämnden fastställer taxor/avgifter för upplåtelser av allmän platsmark och övrig 
mark som nämnden förvaltar, inom ramar för avgiftsnormer antagna av 
kommunfullmäktige, om inte uppgiften anförtrotts trafiknämnden. 

Särskilt ansvar 

§ 6 Nämnden har särskilt ansvar för  
• oljesanering av Göteborgskusten utanför hamnområdet samt kommunens 

naturstädning, om inte någon annan har denna uppgift 
• upplåtelser av allmän platsmark och övrig mark som nämnden förvaltar om 

inte uppgiften anförtrotts trafiknämnden. 
• städning som avses i 4 § Lag med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning. 

Uppdrag efter beställning/överenskommelser 

§ 7 Nämnden har uppdrag att efter beställning/överenskommelse 
• anlägga, underhålla och upprusta gatu-, park- och andra utemiljöer. 
• utföra och samordna barmarksrenhållning, parkskötsel och vinterväghållning 

av allmänna gator, parker och andra platser för stadens nämnder och bolag. 
• bedriva annan med i första och andra punkterna förenlig 

komplementärverksamhet. 
• utföra arbetsmarknadspolitiska insatser åt arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsnämnden (NAV) eller andra nämnder när uppdraget faller 
utanför NAV:s ansvarsområde. 

Sammansättning 

§ 8 Park- och naturnämnden består av 11 ledamöter och 5 ersättare. 
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Kapitel 3 - Generella bestämmelser  

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

Allmänna bestämmelser 
Generella skyldigheter 
§ 1 Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 

annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
Nämnden ska också se till att den har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 
informerad om och utvärdera hur systemet för styrning, uppföljning och kontroll 
fungerar. 

§ 2 Det åligger nämnden att till Stadsrevisionen tidigt anmäla misstankar om allvarligare 
oegentligheter inom dess verksamhet. 

Organisation inom verksamhetsområdet 
§ 3 Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 

till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. 

Personalansvar  
§ 4 Nämnden har personalansvaret inom sitt verksamhetsområde och svarar därmed för 

personalpolitiska och personaladministrativa beslut för sina arbetstagare. Nämnden 
får besluta om att ingå särskilt angivna kollektivavtal med tillämpning inom 
nämndens verksamhetsområde och på villkor som kommunstyrelsen äger ange. 
Nämnden ska arbeta i enlighet med de styrande dokument som kommunfullmäktige 
fastställt avseende förvaltnings- och bolagschefer. 
Nämnden ska se till att en instruktion för förvaltningschefen upprättas och antas. 

Personuppgifter  
§ 5 Nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som 

sker i dess verksamhet. 

 

Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige  
§ 6 Nämnden ska bedriva sitt arbete med styrning, budget, uppföljning och kontroll så 

att det egna ansvaret för verksamheten säkerställs.  
Nämnden svarar också för att eventuella åtgärder vidtas med anledning av väsentliga 
avvikelser i verksamhet och ekonomi.  
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Nämnden är skyldig att följa den av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
gällande styrningen på området. 
Nämnden har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ 
informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse 
för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
§ 7 Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande följa 

stadens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha en överblick och 
kontroll över nämndernas verksamhet. 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av nämndernas handlingar och räkenskaper samt 
i övrigt granska nämnderna och dess verksamheter. 

Nämnden ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som 
begärs såvida informationen inte omfattas av sekretess. I den händelse informationen 
om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna 
informationen övervägas. 

Information och samråd  
§ 8 Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det 

underlag den behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 
inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens 
eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Arbetsformer 
Tid och plats  
§ 9 Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlas på det extra sammanträdet.  
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde.  
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena.  
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 
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Nämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i nämndens 
sammanträde 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. Ledamot som önskar delta på distans 
ska i förväg anmäla detta till ordföranden. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden och eventuella utskott. 

Kallelse 
§ 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Kallelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet i god tid före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

Offentliga sammanträden  
§ 11 Med stöd av 6 kap 25 § kommunallagen bemyndigas stadens nämnder, exklusive 

kommunstyrelsen, att besluta om att hålla sammanträde öppet för allmänheten.  

Närvarorätt  
§ 12 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen (kommunalråd) har rätt att delta i 

sammanträden med nämnden och har då rätt att delta i överläggningarna men inte i 
besluten samt rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  
Härutöver får nämnden medge annan förtroendevald rätt att närvara vid 
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den 
som kallats delta i överläggningarna.  
Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i övriga 
nämnder. 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
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Ordföranden  
§ 13 Det åligger ordföranden att;  

⋅ leda nämndens arbete och sammanträden 

⋅ kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 

⋅ kalla ersättare  

⋅ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda  

⋅ se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden  

⋅ bevaka att nämndens beslut verkställs 

Presidium  
§ 14 Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland nämndens ledamöter en 

ordförande och en eller två vice ordförande. 
Vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordförande (presidiet) biträder 
ordföranden vid fullgörande av dennes uppgifter. 
Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordförande och vid förfall för 
vice ordförande inträder i dennes ställe, i förekommande fall, andre vice ordförande. 

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena  
§ 15 Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller 

en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot 
i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga 
presidiets uppgifter. 

Förhinder  
§ 16 En ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträde bör 

skyndsamt anmäla detta. 

Ersättares tjänstgöring  
§ 17 Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 

ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt.  
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet.  
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En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan 
ersättare. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
§ 18 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

Reservation  
§ 19 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll  
§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  
§ 21 Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 

kungörs enligt gällande bestämmelser.  
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart 
en uppdatering av kommunens styrande dokument bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare  
§ 22 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 

anställd som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar  
§ 23 Om nämnden inte beslutar annat ska handlingar som utfärdas på nämndens vägnar 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
styrelsen utser.  
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden 
lämnade direktiv underteckna handlingar på dess vägnar.  
Delegationsbeslut fattas i nämndens namn och ska anmälas i den ordning nämnden 
beslutar. Handlingar som utfärdas med anledning av sådant beslut ska, om inte annat 
finns föreskrivet, undertecknas av delegaten. 
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Reglemente för Göteborgs Stads 
trafiknämnd 

Kapitel 1 - Inledande bestämmelser  

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 
§ 1 Detta reglemente träder i kraft den 10 december 2020. 

§ 2 Genom detta reglemente har kommunfullmäktige utfärdat föreskrift om 
nämndens verksamhet och arbetsformer. Nämnden ska fullgöra de uppgifter 
som framgår av detta reglemente samt i övrigt de uppgifter som tillagts 
nämnden genom särskilda beslut i kommunfullmäktige. 

§ 3 Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för dem 
verksamheten riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen. 
Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till 
ansvarsområdet, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer. 

§ 4 Nämnden ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 
mänskliga rättigheter och mot diskriminering. 
Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för 
något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, 
ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service. 

§ 5 Nämnden ska aktivt arbeta med och skapa förutsättningar för demokratisk 
delaktighet och inflytande i nämndens verksamhet för kommunens invånare 
och andra grupper som berörs av verksamheten. Nämnden ska nyttja stadens 
infrastruktur för detta. 

§ 6 Alla nämnder ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar 
till att uppnå målen i Agenda 2030. En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling består av tre 
dimensioner som samspelar och stödjer varandra; social hållbarhet, ekologiska 
hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 

§ 7 Nämnden ska vid beslut och utövande av uppdrag värna ett hela-staden-
perspektiv. Nämnden har ansvar för att samråda med och aktivt söka 
samverkan med andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna 
agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i 
genomförandet av kommunfullmäktiges visioner och mål. 

  



Kapitel 2 – Trafiknämndens uppdrag  
Det kommunala ändamålet  

§ 1 Nämnden ska tillgodose invånares, besökares och näringslivets transport- och 
mobilitetsbehov, förvalta och utveckla stadens trafikinfrastrukturanläggningar 
och allmän plats som en del av stadens utveckling, förbättra trafiksäkerheten 
och minska trafikens miljöstörningar.  

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter   

 § 2 Som kommunens ban-, gatu- och väghållningsmyndighet, om inte uppgiften 
anförtrotts annan, ansvara för  

• att, i samverkan med berörda nämnder, iordningställa, till allmänt 
begagnande upplåta och underhålla kollektivtrafikanläggningar, gator och 
allmänna platser för vilka kommunen är huvudman,  

• förvaltningen av de kollektiva trafikanordningarna, vilket inbegriper fasta 
anläggningar för persontransporter (rullramper, rulltrappor och hissar) samt 
annan åt nämnden upplåten fast eller lös egendom som faller under 
nämndens ansvarsområde,  

• kommunens kontakter med Trafikverket och andra myndigheter och 
organisationer, som svarar för frågor av betydelse för nämndens 
förvaltningsområde,  

• gaturenhållning, snöröjning med mera av allmänna platser, som åligger 
kommunen enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning, dock med den begränsning som följer av 
lokala föreskrifter för gaturenhållning för Göteborgs Stad. Miljö- och 
klimatnämnden har till uppgift att sköta tillsyn, beslut om föreläggande, 
förbud samt undantag avseende gaturenhållning enligt denna lag,  

• ansvara för och utöva tillsyn avseende skyltning och meddela föreläggande 
och förbud samt meddela undantag enligt lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning,  

• offentlig belysning, 
• nämnden är trafiknämnd enligt lag (1978:234) om nämnder för vissa 

trafikfrågor, 
• nämnden har till uppgift att ombesörja kommunens färdtjänst och 

riksfärdtjänst samt att i förkommande fall samordna samhällsbetalda resor, 
• stå för kommunens ansvar i enlighet med lagen om stängselskyldighet, 
• att transportbehovet tillgodoses genom att ändamålsenliga kommunala 

trafikanläggningar tillhandahålls,  
• nämnden förvaltar kommunens ban- och väganläggningar. Nämnden är 

väghållningsmyndighet inom kommunens väghållningsområde utom för de 
statliga övergripande vägarna. På övriga vägar inom kommunen skall 
nämnden följa utvecklingen och initiera de åtgärder som behövs. I 
nämndens ansvar ligger även att vara banhållare för spårvägsnätet. 

 
§ 3  Inom sitt förvaltningsområde har nämnden att beställa de tjänster och  

 anläggningar som är nödvändiga. 

  



§ 4 Nämnden ska ansvara för kommunens parkeringspolitik genom:  
 
• regleringar med lokala trafikföreskrifter, 
• att för allmän parkering låta iordningställa, upplåta och förvalta utrymmen 

på allmän plats,  
• kommunal trafikövervakning genom förordnande av parkeringsvakter,  
• flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall. 
 

§ 5 Nämnden ska företräda kommunen och ansvara för kommunens intressen 
beträffande kollektivtrafikfrågor, följa utvecklingen av den kollektiva trafiken 
samt verka för planering av en ändamålsenlig kollektiv trafikservice. Nämnden 
ska ansvara för stadens tillköp i kollektivtrafiken. 

§ 6 Nämnden ansvarar för metodutveckling inom sitt ansvarsområde.  
  

 

§ 7 Nämnden ska ansvara för tillstånd och kontroll över förläggning av ledningar, 
spår, stolpar och andra liknande anläggningar i, på eller över allmänna vägar, 
gator och övriga allmänna platser och områden, vägar, gator och övriga 
allmänna platser och områden. Nämnden ansvarar även för att 
överenskommelse träffas om ersättning för rätt att utföra, bibehålla och nyttja 
sådana anläggningar, om inte för vissa områden uppgiften anförtrotts annan. 
 

§ 8 Nämnden ska ansvara för handläggning vid upplåtelser av gatumark och annan 
allmänplatsmark samt lämna de yttranden som avses i 3 kap 2 § ordningslagen 
rörande upplåtelse av offentlig plats.  
 

§ 9 Nämnden ska bidra i planeringen för stadens långsiktiga och ändamålsenliga 
älvkantsskydd. Nämnden bär stadens ansvar för genomförande och förvaltning 
av älvkantsskydd. 

§ 10 Nämnden ska ansvara för kommunens inre vattenvägar (åar och kanaler) som 
ansluter till mark som ingår i nämndens förvaltar- och skötselansvar samt vissa 
kajer och färjelägen.  
 

§ 11 Nämnden ska ansvara för frakttrafiken till södra skärgården.  
 

§ 12 Nämnden ska handlägga ärenden enligt av kommunfullmäktige antagna regler 
för färdtjänsten, riksfärdtjänsten och daglig verksamhetsresor i Göteborgs Stad 
samt att:  
 
• utfärda de färdtjänsttillstånd som följer av nämnda grunder,  
• att i nämndens regi eller genom annan tillhandahålla de transporttjänster, 

som behövs för samhällsbetalda resor.  

Samverkan  

§ 13 Nämnden ska utföra sitt uppdrag med en helhetssyn i nära samarbete med 
statliga, regionala och kommunala aktörer samt övriga intressenter.  
 
Nämnden ska aktivt bidra till den strategiska stadsplaneringen. 
 



Nämnden ska sköta kommunens kontakter med kollektivtrafikmyndigheten 
samt med kommuner, myndigheter och organisationer som har uppgifter av 
betydelse för nämndens förvaltningsområde.  
 

§ 14 Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller 
insatser inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, 
folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan 
med civilsamhället. Nämnden ska i sin organisation skapa förutsättningar för 
samverkan på stadsområdesnivå med andra verksamheter i staden. 
 

Taxor och avgifter  
 
§ 15 Nämnden ska fastställa avgifter för upplåtelser för gatumark och annan 

allmänplatsmark inom ramar för avgiftsnormer antagna av 
kommunfullmäktige, om inte uppgiften anförtrotts annan.  
 

§ 16 Nämnden ansvarar för att i detalj fastställa avgifter för parkering inklusive 
boendeparkering och nyttoparkering inom ramar för grunder antagna av 
kommunfullmäktige.  
 

§ 17 Avgifter för färdtjänst fastställs av kommunfullmäktige efter förslag från 
nämnden.  
 

Statsbidrag 
 
§ 18 Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och 

samordna riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen 
nämnd, i de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. 
 

Styrande dokument  
 
§ 19 Nämnden ska utarbeta förslag på de styrande dokument inom nämndens 

ansvarsområde som ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 

Sammansättning  
 
§ 20 Trafiknämnden består av 9 ledamöter och 6 suppleanter. 

 
 
 
 
 
  



Kapitel 3 - Generella bestämmelser  

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

Allmänna bestämmelser 
Generella skyldigheter 
§ 1 Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i 

lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska 
fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna 
uppdrag och angivna riktlinjer. 
Nämnden ska också se till att den har en god intern kontroll och fortlöpande 
hålla sig informerad om och utvärdera hur systemet för styrning, uppföljning 
och kontroll fungerar. 

§ 2 Det åligger nämnden att till Stadsrevisionen tidigt anmäla misstankar om 
allvarligare oegentligheter inom dess verksamhet. 

Organisation inom verksamhetsområdet 
§ 3 Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 

hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten. 

Personalansvar  
§ 4 Nämnden har personalansvaret inom sitt verksamhetsområde och svarar 

därmed för personalpolitiska och personaladministrativa beslut för sina 
arbetstagare. Nämnden får besluta om att ingå särskilt angivna kollektivavtal 
med tillämpning inom nämndens verksamhetsområde och på villkor som 
kommunstyrelsen äger ange. 
Nämnden ska arbeta i enlighet med de styrande dokument som 
kommunfullmäktige fastställt avseende förvaltnings- och bolagschefer. 
Nämnden ska se till att en instruktion för förvaltningschefen upprättas och 
antas. 

Personuppgifter  
§ 5 Nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter 

som sker i dess verksamhet. 

Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige  
§ 6 Nämnden ska bedriva sitt arbete med styrning, budget, uppföljning och 

kontroll så att det egna ansvaret för verksamheten säkerställs.  
Nämnden svarar också för att eventuella åtgärder vidtas med anledning av 
väsentliga avvikelser i verksamhet och ekonomi.  



Nämnden är skyldig att följa den av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
gällande styrningen på området. 
Nämnden har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget 
initiativ informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara 
av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av 
verksamheten. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
§ 7 Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande 

följa stadens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha en 
överblick och kontroll över nämndernas verksamhet. 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av nämndernas handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt granska nämnderna och dess verksamheter. 

Nämnden ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som 
begärs såvida informationen inte omfattas av sekretess. I den händelse 
informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att 
överlämna informationen övervägas. 

Information och samråd  
§ 8 Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och 

det underlag den behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag 
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 
kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Arbetsformer 
Tid och plats  
§ 9 Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om 
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.  
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 
extra sammanträde.  
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena.  
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare snarast underrättas om beslutet. 



Nämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i nämndens 
sammanträde 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. Ledamot som 
önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till ordföranden. Ordföranden 
avgör om närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden och eventuella utskott. 

Kallelse 
§ 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som 
varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten 
vara ålderspresident.  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet.  
Kallelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 
som får närvara vid sammanträdet i god tid före sammanträdesdagen. Kallelse 
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen 
för kallelse.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av 
handlingar har skett. 

Offentliga sammanträden  
§ 11 Med stöd av 6 kap 25 § kommunallagen bemyndigas stadens nämnder, 

exklusive kommunstyrelsen, att besluta om att hålla sammanträde öppet för 
allmänheten.  

Närvarorätt  
§ 12 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen (kommunalråd) har rätt att delta i 

sammanträden med nämnden och har då rätt att delta i överläggningarna men 
inte i besluten samt rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  
Härutöver får nämnden medge annan förtroendevald rätt att närvara vid 
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden 
beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.  
Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i övriga 
nämnder. 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden. 



Ordföranden  
§ 13 Det åligger ordföranden att;  

⋅ leda nämndens arbete och sammanträden 

⋅ kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 

⋅ kalla ersättare  

⋅ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden 
vid behov är beredda  

⋅ se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden  

⋅ bevaka att nämndens beslut verkställs 

Presidium  
§ 14 Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland nämndens ledamöter en 

ordförande och en eller två vice ordförande. 
Vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordförande (presidiet) 
biträder ordföranden vid fullgörande av dennes uppgifter. 
Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordförande och vid 
förfall för vice ordförande inträder i dennes ställe, i förekommande fall, andre 
vice ordförande. 

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena  
§ 15 Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 

eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som 
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den 
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga 
ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

Förhinder  
§ 16 En ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträde bör 

skyndsamt anmäla detta. 

Ersättares tjänstgöring  
§ 17 Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde 

ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som 
står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 
som fullmäktige har bestämt.  
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet.  



En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför 
annan ersättare. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
§ 18 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

Reservation  
§ 19 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll  
§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av 
ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  
§ 21 Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 

kungörs enligt gällande bestämmelser.  
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så 
snart en uppdatering av kommunens styrande dokument bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare  
§ 22 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller 

annan anställd som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar  
§ 23 Om nämnden inte beslutar annat ska handlingar som utfärdas på nämndens 

vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid 
förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den 
ledamot som styrelsen utser.  
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på dess vägnar.  
Delegationsbeslut fattas i nämndens namn och ska anmälas i den ordning 
nämnden beslutar. Handlingar som utfärdas med anledning av sådant beslut 
ska, om inte annat finns föreskrivet, undertecknas av delegaten. 
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