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Reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden
Inledande bestämmelser
§1

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller
bestämmelserna i detta reglemente.
Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden
av respektive nämnds reglemente.
Samhällsbyggnadsnämnden får inte bestämma om rättigheter och
skyldigheter för kommunen där nämnden företräder kommunen som part.
Nämnden får inte heller utöva, i lag eller annan författning föreskriven,
tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

Nämndens sammansättning
§2

Samhällsbyggnadsnämnden består av det antal ledamöter och ersättare
som fullmäktige har beslutat.

Ansvarsområde och uppgifter
§3

Samhällsbyggnadsnämnden ska svara för kommunens uppgifter inom
plan- och byggnadsväsendet, miljöområdet, VA, avfall och trafik i den
mån uppgiften inte lagts på annan nämnd.
Samhällsbyggnadsnämnden ska särskilt samverka med kommunstyrelsen
i samhällsbyggnadsfrågor.
Samhällsbyggnadsnämnden svarar för det regionala samarbetet inom
nämndens ansvarsområden.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för:
-

upprättande av förslag till kommunens översiktsplan efter samråd
enligt plan- och bygglagens bestämmelser samt med övriga
nämnder

-

upprättande av detaljplaneförslag utifrån kommunens
översiktsplan och fördjupade översiktsplaner samt utifrån av
kommunstyrelsen antagna planprogram för respektive detaljplan

-

att vara kommunens förmedlingsorgan för låne- och
bidragsgivning till bostadsförsörjningens främjande
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-

att stödja det förebyggande miljöarbetet och sätta miljön i fokus i
samhällsbyggandet

-

att följa utvecklingen inom kommunen i miljöbalkshänseende och
andra frågor inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta
de förslag som är påkallade

-

prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på
kommunen i den mån uppgiften inte har lagts på annan nämnd

-

tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller
vattenverksamhet, täkter, skötsel av jordbruksmark, vilthägn,
stängsel samt områden som omfattas av krav på anmälan enligt
12 kap 6 § miljöbalken

-

tillsyn i enlighet med miljötillsynsförordningen avseende
vattenskyddsföreskrifter inom den del av skyddsområdet för
vattentäkt som ligger i kommunen

-

tillsyn av räddningstjänst enligt miljöbalken och övriga
miljöföreskrifter

-

att fullgöra kommunens skyldigheter och bevaka kommunens
rättigheter avseende driften av vatten- och avloppsverksamheten,
samt förvaltning, planering och utveckling av den allmänna VAanläggningen

-

att bevaka kommunens intressen avseende servitut, ledningsrätt
och nyttjanderätt inom vatten- och avloppsverksamheten

-

att fullgöra kommunens skyldigheter och bevaka kommunens
rättigheter avseende driften inom avfallsverksamheten, samt
förvaltning, planering och utveckling av verksamheten

-

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

-

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

-

att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden
enligt 7 kap miljöbalken som är påkallade i den mån uppgiften
inte lagts på annan nämnd

-

prövning av ansökningar om strandskyddsdispens
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-

kommunens uppgifter vad avser tillsyn enligt livsmedelslagen

-

utdelning av kommunens miljöstipendium

-

tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt ansökningar
om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt denna lag

-

att fullgöra kommunens åligganden avseende skötsel och drift av
gator

-

att vara kommunens trafiknämnd enligt lagen om nämnder för
vissa trafikfrågor

-

samtliga kommunala uppgifter inom trafiknämndsområdet såsom
lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd för rörelsehindrade,
kollektivtrafikfrågor inklusive kommunal färjetrafik samt
särskilda persontransporter i form av förskole- och skolskjuts,
färdtjänst och riksfärdtjänst

-

myndighetens arkiv

-

att vara personuppgiftsansvarig för de register och andra
behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens
verksamhet.

Nämndens ansvarsområde med hänsyn till
författningar
§4

Nämnden ansvarar för och utövar kommunens samtliga
myndighetsutövande uppgifter, inklusive beslut, tillsyn och
verkställighetsåtgärder inom sitt ansvarsområde. Inom ansvarsområdet är
bland annat följande författning tillämplig:
• Plan- och bygglagen
• Plan- och byggförordningen (ventilationssystem och hissar)
• Lagen om energideklaration för byggnader
• Miljöbalken
• Livsmedelslagen
• Tobakslagen (miljöer och lokaler)
• Strålskyddslagen
• Lagen om foder och animaliska biprodukter
• Lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
• Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
• Lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
• Avfallsförordningen
• Lagen om allmänna vattentjänster
• Trafikförordningen
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•
•
•

Lagen om bostadsanpassningsbidrag
Lagen om kommunal energiplanering
Lagen om färdtjänst

Delegering från kommunfullmäktige
§5

Samhällsbyggnadsnämnden har att besluta i följande ärendegrupper:
-

antagande av detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet
eller i övrigt av större vikt samt följer kommunens översiktliga
planer.

-

beslut om vägnamn i kommunens tätorter och på landsbygden
efter samråd med berörda intressenter.

Samhällsbyggnadsnämnden ska också fatta beslut i följande ärenden,
vilka befogenheter har överförts från länsstyrelsen:
-

Strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap 18 § miljöbalken

-

Flyttning av fordon enligt gällande lagstiftning.

Rapporteringsskyldighet
§6

Samhällsbyggnadsnämnden ska till kommunfullmäktige redovisa hur
nämnden fullgör delegationsuppdraget enligt § 5 detta reglemente.
Nämnden ska vidare regelmässigt till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under året.
Redovisning ska ske i den ordning som kommunfullmäktige särskilt
beslutat om och enligt kommunstyrelsens riktlinjer.
Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för att den interna kontrollen
inom nämndens ansvarsområde är tillräcklig, att verksamheten bedrivs på
ett i övrigt tillfredsställande sätt samt att uppföljning och utvärdering sker
enligt av kommunfullmäktige beslutad styrmodell.
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