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Allmänt 
Plan- och tillväxtkommittén ska svara för samordningen mellan Kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadsnämnden och därigenom bilda ett forum för diskussioner kring 
inriktningen på arbetet inom samhällsbyggnadsområdet och prioriteringar inom detsamma. 
Detta i syfte att samordna insatser och därmed möjliggöra ett optimalt utnyttjande av de 
resurser som står till förfogande. 

Syfte 
Kommittén är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan 
företrädare för Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommitténs sammansättning 
Kommittén består av nio ledamöter med nio ersättare. Dessa utses för tid som sammanfaller 
med mandattiden för Kommunstyrelsens ledamöter. 

Kommunstyrelsen utser fem ledamöter samt ersättare för dessa. Samhällsbyggnadsnämnden 
utser fyra ledamöter samt ersättare för dessa. 

Kommunstyrelsen utser vidare ordförande samt vice ordförande för kommittén. 

Organisation och arbetsformer 
Plan- och tillväxtkommittén ligger organisatoriskt under Kommunstyrelsen, 
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för administrationen. 

Sammanträden 
Plan- och tillväxtkommittén sammanträder fyra-sex gånger per år. Kommittén bestämmer 
dag och tid för sammanträden. Sammanträde ska även hållas om kommitténs ordförande eller 
om mer än hälften av kommitténs ledamöter begär det. 

Kallelse och föredragningslista utsändes till kommitténs ledamöter och ersättare senast fem 
dagar före kommitténs sammanträde. Ordföranden bestämmer vilka övriga handlingar som 
ska sändas till ledamöter och ersättare. 

Vid kommitténs sammanträden kallas ordinarie ledamöter. Vid frånvaro ansvarar ledamot för 
att ersättare kallas.  

Vid kommitténs sammanträden ska föras protokoll. Dessa protokoll ska justeras av 
ordföranden samt en av kommittén utsedd ledamot/tjänstgörande ersättare. 

Protokollsutdrag skickas till de som är berörda av behandlade ärenden. Fullständiga 
protokoll ska delges ledamöter och ersättare i kommittén, Kommunstyrelsen samt 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
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Ekonomi 
Sammanträdesersättning utgår enligt Bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda. 

Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden svarar var för sig för de kostnader som 
uppstår på grund av att av respektive nämnd utsedd ledamot/ersättare deltar vid kommitténs 
sammanträden. På samma sätt förfars med övriga kostnader förorsakade av plan- och 
tillväxtkommitténs verksamhet. 

Fastställelse och ändring av reglemente 
Reglemente för plan- och tillväxtkommittén fastställs av kommunfullmäktige. Ändring 
av reglementet kan initieras av Kommunstyrelsen eller Samhällsbyggnadsnämnden. 

Antagen av KF 2014-11-17 § 183 
Reviderad av KF 2018-12-17 § 276 
Reviderad av KF 2022-12-12 § 172 
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