SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND, REGLEMENTE NÄMNDENS VERKSAMHET
Uppgifter enligt speciallagstiftning
1§
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet
enligt miljöbalken och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och
föreskrifter meddelade med stöd av dess lagar. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter
inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten
enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag skall
fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och
byggnadsväsendet, trafik, alkohol, tobak, energi- samt klimatrådgivning.
Det innebär att nämnden skall
-

svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen,

-

svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt
miljöbalken som är påkallade, i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
och svara för förvaltning av sådana områden,

-

-

svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö- och
hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska produkter och
biotekniska organismer, alkohol och tobak och läkemedel.
svara för tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller vattenverksamhet, täkter, skötsel
av jordbruksmark, vilthägn, stängsel samt områden som omfattas av krav på anmälan
enligt miljöbalken,

-

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

-

svara för prövning av ansökningar om strandskyddsdispens.

-

medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor, trafikfrågor eller
andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs,

-

utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av kommunen
och svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer, samt

Samhällsbyggnadsnämnden ska följa utvecklingen i miljö- och hälsoskyddshänseende och inom
plan- och byggväsendet samt i övriga frågor inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta
de förslag som är påkallade.
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör också de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om
nämnder för vissa trafikfrågor.
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Samhällsbyggnadsnämnden fullgör även kommunens uppgifter när det gäller kommunens
energi- och klimatrådgivning.
Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för de personuppgifter som nämnden behandlar i sin
verksamhet och förfogar över.
Samhällsbyggnadsnämnden handlägger ärenden enligt
 Tillståndsgivning och tillsyn enligt Alkohollagen.
 Kommunens ansvar enligt Tobakslagen.
 Kommunens ansvar enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Övrig verksamhet
2§
Samhällsbyggnadsnämnden har också ansvaret för
-

att för kommunens räkning ansvara för kalkningsinsatser för att motverka försurningen av
sjöar och vattendrag

-

att bistå övriga nämnder/förvaltningar med besiktningar

-

reformering av nämndens regelbestånd.

Delegering från fullmäktige
3§
Samhällsbyggnadsnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande
-

besluta om sådan avvikelse från av fullmäktige fastställda taxor och avgifter, som i det
enskilda fallet kan anses påkallat med hänsyn till särskilda omständigheter,

-

om icke fullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla
mål och ärenden som faller inom nämndens förvaltningsområde, med rätt att på
kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå
förlikning och sluta annat avtal,

-

besluta i organisationsfrågor inom ramen för av fullmäktige fastställda riktlinjer,

-

efter hörande av kommunstyrelsen antaga, ändra eller upphäva detaljplan då
bestämmelserna om enkelt planförfarande i Plan- och bygglagen får tillämpas och då det
överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller motsvarande
översiktliga beslutsunderlag, samt
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-

förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid enligt Plan- och bygglagen

-

I arbetsmiljöfrågor har nämnden rättigheter och skyldigheter samt det juridiska
arbetsmiljöansvaret. Detta innebär att nämndens ledamöter har ett juridiskt ansvar att agera
och genomdriva de arbetsmiljöskyldigheter som berör nämndens verksamhetsområde.
Nämnden har ansvar för att delegera arbetsmiljöskyldigheten till förvaltningschef enligt
fastställd arbetsmiljörutin.

Information
4§
Samhällsbyggnadsnämnden skall lämna information till allmänheten om sin verksamhet.
Ansvar och rapporteringsskyldighet
5§
Samhällsbyggnadsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, samt
bestämmelser i detta reglemente.
Samhällsbyggnadsnämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
6§
Samhällsbyggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare
Samhällsbyggnadsnämndens presidium utgör en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e
vice ordförande
Ersättarnas tjänstgöring
7§
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under
ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens
ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
mellan dem bestämda ordningen.
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
8§
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter
tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan
partierna.
Inkallande av ersättare
9§
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall
snarast anmäla detta till samhällsbyggnadsnämndens sekreterare eller någon annan anställd vid
samhällsbyggnadsförvaltningen som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan kallats in. I första hand kallas den personliga ersättaren.
Yttranderätt för ersättare som ej tjänstgör
10 §
Enligt kommunallagen 6 kap 11 § får även de ersättare som inte tjänstgör närvara vid
nämndernas sammanträden och skall underrättas om tid och plats för sammanträdena.
Ersättare som ej tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna i samhällsbyggnadsnämnden men
har ej rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Ersättare för ordföranden
11 §
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av
ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en
längre tid får samhällsbyggnadsnämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträden
Tidpunkt
12 §
Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
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Kallelse
13 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ordförande
kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.
Justering av protokoll
14 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Reservation
15 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justering av protokollet.
Delgivning
16 §
Delgivning med samhällsbyggnadsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller
annan anställd som nämnden bestämmer.
Undertecknande av handlingar
17 §
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av samhällsbyggnadsnämnden skall
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av
anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer samhällsbyggnadsnämnden vem som skall underteckna handlingar.
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Utskott
18 §
Inom samhällsbyggnadsnämnden skall finnas ett utskott, vilket består av tre ledamöter och tre
ersättare.
19 §
Samhällsbyggnadsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en
ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt
uppdrag för en längre tid får samhällsbyggnadsnämnden utse en annan ledamot i utskottet att
som ersättare för ordförande fullgöra dennes uppgifter.
20 §
Ersättare skall närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra. Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av samhällsbyggnadsnämnden vid valet
bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall
fyllnadsval snarast förrättas.
21 §
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden skall också
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när mer än hälften begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
22 §
Vad i 13 § föreskrivs om kallelse till samhällsbyggnadsnämndens sammanträden och i 9 §
föreskrivs om anmälan av hinder att närvara vid sammanträde gäller i tillämpliga delar med
avseende på utskottet.
23 §
De ärenden som skall avgöras av samhällsbyggnadsnämnden i dess helhet skall beredas av
utskottet.
När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut till samhällsbyggnadsnämnden.
24 §
I fråga om jäv, fattandet av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och justering, samt
reservationer, gäller vad i kommunallagen är föreskrivet för samhällsbyggnadsnämnden.
25 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Samhällsbyggnadsnämndens utskott kan besluta att en paragraf i protokollet justeras omedelbart.
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26 §
Samhällsbyggnadsnämnden, utskottet eller ordföranden äger rätt att från kommunens nämnder,
beredningar och tjänstemän infordra de yttrande och upplysningar som behövs för att
samhällsbyggnadsnämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter.
27 §
Vid samhällsbyggnadsnämndens och utskottets sammanträden får, i den mån nämnden eller
utskottet för särskilt fall ej beslutar annat, nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt
att delta i överläggningarna i ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde.
Beträffande chefstjänstemans skyldighet att närvara vid sammanträde och att föredraga ärenden
gäller vad som är föreskrivet i instruktion eller eljest i vederbörlig ordning.
28 §
Handlingar som kommer in till samhällsbyggnadsnämnden och som ej är av ringa betydelse skall
genast diarieföras. I diariet antecknas dagen, då ärende eller handling inkommit, det beslut som
fattats, dagen härför och dagen för beslutets expediering.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
29 §
Det åligger samhällsbyggnadsnämndens ordförande att:
-

deltaga i kommunstyrelsens ordförandeberedning

-

närmast under samhällsbyggnadsnämnden ha inseende över hela samhällsbyggnadsnämndens förvaltningsområde och med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för
samhällsbyggnadsnämndens arbete, samt att ta erforderliga initiativ då detta är påkallat,
samt

-

i övrigt tillse att samhällsbyggnadsnämndens uppgifter fullgörs.

Personal m m
30 §
Under samhällsbyggnadsnämnden lyder samhällsbyggnadsförvaltningen samt de övriga förvaltningsenheter, som efter vederbörligen fattade beslut är eller kan komma att direkt underställas
nämnden.

FASTSTÄLLT: Kommunfullmäktige 2011-06-21, § 69.
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