
 
	  

                                    ARKIVBESKRIVNING 
  
Tillkomst: Samhällsbyggnadsnämnden tillkom 1 jan  2011 då 

nämndorganisationen gjordes om i Ale kommun. 
  
Verksamhet: Samhällsbyggnadsgnämndens huvuduppgifter: 

 
• Kommunens uppgifter som miljö- och hälsoskyddsnämnd, 

byggnadsnämnd, trafiknämnd samt räddningsnämnd för den 
förebyggande räddningstjänsten.  

• Nämnden	  ansvarar	  för	  kommunens	  
myndighetsutövning	  och/eller	  samordningsansvar	  vid	  
detaljplaner,	  bygglov,	  strandskydd,	  adressändring,	  kart-‐	  
och	  märningsfrågor,	  GIS,	  trafiksäkerhetsfrågor,	  
tillgänglighet,	  trafikt0illstånd,	  trafikskyltning,	  parkering,	  
bostadsanpassningsbidrag,	  räddningstjänst,	  
brandfarliga	  och	  explosiva	  varor,	  obligatorisk	  
ventilationskontroll	  och	  energirådgivning.	  

• Nämnden	  fullgör	  kommunens	  uppgifter	  inom	  plan-‐	  och	  
bygglagen	  samt	  övriga	  uppgifter	  som	  enligt	  annan	  lag	  
skall	  fullgöras	  av	  den	  kommunala	  nämnden	  inom	  plan-‐	  
och	  byggväsendet.	  

• Ansvararet	  för	  översiktlig	  planering	  och	  beslut	  om	  
upprättade	  av	  planprogram	  och	  detaljplaner	  ånilar	  dock	  
kommunstyrelsen,	  förutom	  detaljplaner	  som	  upprättas	  
med	  enkelt	  planförfarande.	  

• Nämnden	  ansvarar	  för	  individuella	  beslut	  om	  rätt	  till	  
färdtjänst	  inklusive	  riksfärdtjänst	  enligt	  lagen	  om	  
färdtjänst,	  lagen	  om	  riksfärdtjänst	  och	  utifrån	  
fullmäktige	  fastställda	  regler.	  

• Nämnden	  ansvarar	  för	  individuella	  beslut	  om	  
bostadsanpassning.	  

• Nämnden	  ansvarar	  för	  kommunens	  
myndighetsutövning	  och/eller	  samordningsansvar	  inom	  
livsmedel,	  hälsoskydd,	  miljöskydd,	  avfall,	  kemikalier,	  
förorenad	  mark,	  strålskydd,	  smittskydd,	  tobak,	  
naturvård,	  kalkning,	  producentansvar,	  och	  
foderkontroll.	  

• Omsorgs-‐	  och	  arbetsmarknadsnämnden	  utövar	  dock	  
kommunens	  tillsynsverksamhet	  avseende	  försäljning	  av	  
varor	  enligt	  alkohollagen,	  tobakslagen	  och	  lagen	  om	  
receptfria	  läkemedel.	  

• Nämnden	  ansvarar	  för	  att	  pröva	  frågor	  som,	  förutom	  
lag,	  följer	  av	  kommunens	  renhållningsordning,	  
föreskrifter	  till	  skydd	  för	  människors	  hälsa	  och	  miljö	  
eller	  vattenskyddsföreskrifter.	  

• Nämnden	  ansvarar	  för	  att	  upprätta	  förslag	  till	  
åtgärdsprogram	  och	  svara	  för	  provtagning	  med	  



 
	  

anledning	  av	  miljökvalitetsnormer	  samt	  EU:s	  
vattendirektiv.	  

	  
	  

• Nämnden	  är	  kommunens	  samordnande	  och	  
verkställande	  organ	  för	  vatten	  och-‐	  och	  
avloppsverksamhet	  samt	  renhållnings-‐	  och	  
avfallsverksamhet.	  	  

• Nämnden	  ansvarar	  för	  gatu-‐	  och	  parkverksamhet	  där	  
kommunen	  har	  kommunalt	  huvudmannaskap	  enligt	  
detaljplan.	  

• Nämnden	  ansvarar	  för	  och	  samordnar	  kommunens	  
översiktliga	  strategiska	  natur-‐	  och	  miljöarbete.	  

• Nämnden	  ansvarar	  för	  och	  samordnar	  kommunens	  
övergripande	  energiplanering	  och	  främjandet	  av	  
energihushållningen.	  

• Nämnden	  ansvarar	  vidare	  för	  drift	  och	  skötsel	  av	  
kommunens	  markinnehav,	  skogsförvaltningen,	  
kommunens	  odlingslotter	  samt	  utdelning	  av	  
kommunens	  miljöstipendium	  

• Nämnden	  skall	  särskilt	  samverka	  med	  
kommunstyrelsen	  i	  samhällsbyggnadsfrågor	  

Organisation: Samhällsbyggnadsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
Inom nämnden finns ett Miljö- och byggutskott bestående av  3 
ledamöter och 3 ersättare samt ett Tekniskt utskott bestående av  3 
ledamöter och 3 ersättare 

  
Förändringar: 1974 bildades en byggnadsnämnd och en hälsovårdsnämnd. 

1986 slogs de två nämnderna samman till bygg- och miljönämnden i 
och med att Ale blev en frikommun. 
1992 blev det två nämnder igen, miljö- och hälsoskyddsnämnd och 
byggnadsnämnden. 
1997 slogs nämnderna samman till miljö- och byggnämnden. 
2008 blev färdtjänsthandläggningen förflyttad till miljö- och 
byggnämnden. 
Sammanfattning: 
Byggnadsnämnd 1974⋅01⋅01 – 1985⋅12⋅31. 
Hälsovårdsnämnd 1974⋅01⋅01 – 1985⋅12⋅31. 
Bygg- och miljönämnden 1986⋅01⋅01 – 1991⋅12⋅31. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1992⋅01⋅01 – 1997⋅06⋅30. 
Byggnadsnämnden 1992⋅01⋅01 – 1997⋅06⋅30. 
Miljö- och byggnämnden 1997⋅07⋅01 -.2010-12-31 
Teknisk nämnd 1997-07-01 – 2010-12-31 
Samhällsbyggnadsnämnden 2011-01-01 -  

  
Arkivhandlingar: De handlingar som förvaras i sektor samhällsbyggnads arkiv framgår 

av nämndens dokumenthanteringsplan.. 
  
Förvaring: Handlingar förvaras i närarkiv, källararkiv samt i kommunens servrar. 



 
	  

Överföring av handlingar till kommunarkivet enligt 
dokumenthanteringsplan. Filmade  arkivhandlingar förvaras i 
klimatarkiv hos Region- och stadsarkivet i Göteborg. 

  
Arkivansvarig: Samhällsplaneringsnämndens registrator. 
  
Arkivbeskrivningen 
upprättad 

2011 

 


