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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2015.359
Datum: 2016-01-29
Kommunjurist Klas Holmberg
E-post: klas.holmberg@ale.se
Kommunstyrelsen

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
En total översyn av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen har genomförts.
Förvaltningens förslag till nytt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden innehåller följande större
förändringar.
·
·
·
·
·

Fullmäktige får uttryckligt stöd för att ändra antalet ledamöter och ersättare innan
fullmäktiges val förrättas. (5 §)
Nämnden får ansvaret för att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag (2014:799) om
sprängämnesprekursorer. (7 §)
Nämndens rätt att bestämma namn, adresser m m får en ny skrivning. (19 och 20 §§)
Ansvaret för kommunens lokalförsörjning överförs till kommunstyrelsen.
I och med överförandet av ansvaret för kommunens byggnader till kommunstyrelsen
minskar antalet ärenden med inbyggda intressekonflikter med samhällsbyggnadsnämndens
myndighetsutövning. Avgränsningen mellan samhällsbyggnadsnämndens och
jävsnämndens ansvar ändras. Jävsnämnden ansvarar endast för de ärenden som
samhällsbyggnadsnämnden är förhindrad att handlägga.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anta reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med förvaltningens förslag märkt
"Förslag 2016-01-29", samt
att reglementet träder i kraft den 1 april 2016, då nu gällande reglemente upphör att gälla.

Björn Järbur
Kommunchef

Klas Holmberg
Kommunjurist

Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-01-29.
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden märkt "Förslag 2016-01-29"
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Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Kommunjuristen

För kännedom
Samhällsbyggnadsnämnden
Valberedningen
Sektorchefen
Administrativa chefen
Nämndsekreteraren

Bakgrund
En total översyn av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen har genomförts.
Förvaltningens förslag till nytt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden innehåller följande större
förändringar.
·
·
·
·
·

Fullmäktige får uttryckligt stöd för att ändra antalet ledamöter och ersättare innan
fullmäktiges val förrättas. (5 §)
Nämnden får ansvaret för att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag (2014:799) om
sprängämnesprekursorer. (7 §)
Nämndens rätt att bestämma namn, adresser m m får en ny skrivning. (19 och 20 §§)
Ansvaret för kommunens lokalförsörjning överförs till kommunstyrelsen.
I och med överförandet av ansvaret för kommunens byggnader till kommunstyrelsen
minskar antalet ärenden med inbyggda intressekonflikter med samhällsbyggnadsnämndens
myndighetsutövning. Avgränsningen mellan samhällsbyggnadsnämndens och
jävsnämndens ansvar ändras. Jävsnämnden ansvarar endast för de ärenden som
samhällsbyggnadsnämnden är förhindrad att handlägga.
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