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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2020, § xx. Gäller från och med den xx 2020.
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller
bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga
uppstår, tolka innebörden av detta reglemente.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
1 § Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan
författning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och
byggnadsväsendet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar dock inte i dessa ärenden när
nämnden i samma ärende företräder kommunen som part.
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för
trafik, parkering, parker, lekplatser, allmän platsmark och skötsel av tätortsnära natur.
Nämnden är också huvudman för de allmänna VA-anläggningarna och för kommunens
avfallshantering samt fullgör de trafikuppgifter som avses i lagen (1991:1675) om
nämnder för vissa trafikfrågor och ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet.
Nämnden fullgör även de uppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar till
nämnden.
2 § I samhällsbyggnadsnämndens arbete ingår bland annat att:
 ansvara för information om nämndens verksamhet och ekonomi,
 inom antagen beställning ta fram översiktsplaner och fördjupningar,
 inom antagen beställning ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser,
 ansvara för att kart- och mätningsteknisk service finns tillgänglig i kommunen,
 i samråd med miljöskyddsnämnden pröva strandskyddsdispenser enligt
miljöbalken (1998:808),
 följa frågor som har samband med kommunens mark- och bostadspolitik,
 bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning,
planläggning, byggnadsväsen och gemensamhetsanläggningar,
 handlägga ärenden om uttag av gatukostnader enligt i plan- och bygglagen
(2010:900),
 medverka i kommunens övergripande utvecklingsarbete,
 ansvara för och utfärda parkeringstillstånd för funktionshindrade enligt gällande
lagstiftning,
 samarbeta med kultur- och utbildningsnämnden för att säkerställa en effektiv
och samordnad skötsel av markområden som kommunen förvaltar eller bedriver
verksamhet på samt
 ansvara för kommunens kollektivtrafikplanering.
Delegering från kommunfullmäktige
3 § Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i bland annat följande ärenden:











 antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser i sådana fall då
bestämmelserna om enkelt planförfarande i plan- och bygglagen är tillämpliga,
antagande av sådana detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller i
övrigt av större vikt enligt plan- och bygglagen,
adressnumrering, kvartersindelning och kvartersnamn samt namnsättning av
stads- och kommundelar, gator och vägar i hela kommunen, adressområden i
hela kommunen samt allmänna kommunala byggnader,
tolkning och tillämpning av renhållningstaxan samt ABVA och VA-taxa,
ansvara för torghandeln och yttrande över ansökningar om tillstånd för
upplåtelse av allmän plats,
fastställa prislista för mottagning av avfall på renhållningsstationerna i Bälinge
och Sollebrunn,
nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
nämndens verksamhetsområde samt
i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens
talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran,
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
4 § Samhällsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och nio ersättare.
Bland nämndens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Administrativt organ
5 § Under samhällsbyggnadsnämnden lyder samhällsbyggnadskontoret.

