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Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 

1 §  

För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även Reglemente 

med allmänna bestämmelser för Krokoms kommuns styrelse och nämnder, nedan 

kallat Allmänna reglementet, och finns återgivet i avsnittet Referensbilaga.  

Uppdrag och verksamhet 

2 § (ersätter 2 § i det Allmänna reglementet) 

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 

författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 

budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt 

verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 

riktlinjer. 

Nämnden har att hantera kommunens uppgifter inom  

1. vatten och avlopp 

2. renhållning 

3. förvaltning av kommunens fastigheter och anläggningar inklusive skog 

4. in- och uthyrning av mark, fastigheter och lokaler för kommunala verksamheter 

5. ny-, till- och ombyggnad av fastigheter och anläggningar 

6. bidrag till väglyseföreningar 

7. bostadsanpassning 

8. frågor rörande fysisk planering, såsom översiktlig planering för användningen 

av mark och vatten, detaljplanering och områdesbestämmelser. Planbesked 

beslutas av kommunstyrelsen, antagande av planer beslutas av antingen bygg- 

och miljönämnden eller kommunfullmäktige.  

9. energiplanering 

10. försäljning av mark och fastigheter enligt bemyndigande från 

kommunfullmäktige 

11. försäljning av tomtmark enligt fastställd taxa 

12. mark- och bostadsfrågor, markberedskap samt främjande av bostadsförsörjning 

och samhällsbyggande  

13. ansvara för frågor om gatunamn och adressärenden 

14. kommunal parkeringsövervakning och verkställande av flyttning av fordon 

samt inrättande och skötsel av en särskild uppställningsplats för dessa 

I nämndens styrfunktion ingår att 

1. uppmärksamt följa utvecklingen i de frågor som gäller nämndens verksamhet 

samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade 
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2. avge yttranden i mark-, plan- och byggärenden som remitteras till nämnden 

samt om så befinns påkallat, även utan föregående remiss, följa aktuella plan- 

och byggfrågor och därvid till respektive myndighet framföra sina synpunkter 

3. bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, 

fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, 

gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden som är 

jämförliga med dessa 

4. pröva frågor om att belasta kommunens fastigheter med servitut, ledningsrätt 

eller motsvarande upplåtelser 

5. främja energihushållningen 

6. tolka taxor och bestämmelser inom nämndens verksamhetsområde 

7. utarbeta förslag till budget för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde 

8. omfördela resurser inom den budgetram och de övriga budgetdirektiv som 

kommunfullmäktige fastställer för nämndens verksamhetsområde 

9. genom uppföljning hålla sig à jour med den ekonomiska ställningen under 

budgetåret 

10. följa utvecklingen mot de mål som ställts upp för nämndens 

verksamhetsområde 

11. fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 

kommunfullmäktige överlämnas till nämnden 

12. själv, eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom 

nämndens verksamhetsområde 

13. svara för vården av sitt arkiv 

Sammansättning 

3 § (ersätter 13 § i det Allmänna reglementet) 

Nämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.  

Delgivningsmottagare 

4 § 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kanslichefen eller annan anställd 

som nämnden beslutar. 
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Referensbilaga 

För att underlätta en samlad tillgång till nämndens reglemente är texten från det 

Allmänna reglementet inkluderat nedan. Vid eventuella avvikelser är det alltid det 

Allmänna reglementets text som gäller.  

1 §  

Detta reglemente med allmänna bestämmelser gäller för kommunens styrelse och 

nämnder och återfinns i respektive styrelse- och nämnds reglemente. 

Om reglemente för styrelse/nämnd eller ett särskilt beslut i kommunfullmäktige 

innehåller bestämmelse som avviker från vad som föreskrivs i detta reglemente 

gäller den bestämmelsen. 

Uppdrag och verksamhet 

2 § 

Styrelsen/nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 

annan författning. Styrelsen/nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i 

samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att 

styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 

övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

3 § 

Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig 

med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 

författningar för verksamheten. 

Behandling av personuppgifter 

4 § 

Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker i dess verksamhet. Om styrelsen/nämnden behandlar 

personuppgifter i ett för styrelsen/nämnderna gemensamt system är nämnden 

gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med de andra nämnderna. 

Hanteringen ska då regleras av en överenskommelse.  

Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud. 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

5 § 

Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har 

fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem.  
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen 

lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Styrelsen/nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem 

enligt speciallag. 

Information och samråd 

6 §  

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 

möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i 

sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för 

vilken sekretess råder. 

Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens 

eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 

berörda. Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Medborgarförslag 

7 § 

Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats 

med anledning av medborgarförslag. 

Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag ska bjudas in att närvara när 

styrelsen/nämnden behandlar ärendet och ges möjlighet att delta i överläggningarna 

men inte när beslut fattas. 

Tidpunkt för sammanträden 

8 §  

Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/nämnden 

bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens/nämndens 

ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om 

extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om 

det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 

Ledamöter och ersättare i styrelsen/nämnden bör snarast underrättas om extra 

sammanträden. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med presidiet om tiden för extra 

sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 

ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med 

presidiet.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 

tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 

ersättare snarast underrättas om beslutet. 
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Kallelse 

9 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordförande eller ledamot i presidiet kan kalla till sammanträde ska den som varit 

ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter 

har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara 

ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före samman-

trädesdagen. Kallelse sker elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden 

bestämmer i övrigt formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken ut-

sträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnandet av handlingar har 

skett. 

Offentliga sammanträden 

10 § 

Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga möten får 

inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer 

uppgifter som omfattas av sekretess. 

Sammanträde på distans 

11 § 

Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarade på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra på lika villkor. Lokal och utrustning ska vara så beskaffad att inte 

obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som uppfyller kraven om ljud och bild anses delta på distans och 

närvarande vid sammanträdet.   

Om kraven för deltagande på distans inte är uppfyllda anses ledamoten inte vara 

närvarande vid sammanträdet och arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

får utbetalas vid särskilda skäl som avgörs av ordförande. 

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 

nämndsekreteraren. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. 

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla vid deltagande på 

distans i styrelsen/nämnden. 
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Närvarorätt 

12 §  

Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens 

sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver medge 

ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning 

nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare i styrelsen/nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden 

för att lämna upplysningar.  

Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om 

styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 

nämndens sammanträden. 

Styrelsens/nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i 

ärenden 

1. som avser myndighetsutövning, eller 

2. i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden. 

Sammansättning 

13 § 

Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige 

beslutat. 

Ordföranden 

14 § 

Det åligger styrelsens/nämndens ordförande 

1. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

3. inför sammanträden se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden 

vid behov är beredda, 

4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden, 

5. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs. 

Presidium 

15 §  

Styrelsens/nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och 

andre vice ordförande.  

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
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Vid förhinder för ordförande träder 1:e vice ordföranden in. Vid förhinder även för 

denne träder 2:e vice ordföranden in.  

16 §  

Presidiet sammanträder på dag och tid som presidiet i samråd med 

nämndsekreteraren bestämmer.   

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena 

17 § 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller 

en del av ett sammanträde, får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot som 

ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som 

varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 

uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga 

presidiets uppgifter. 

Förhinder 

18 § 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast inkalla ersättare till tjänstgöring vid sammanträdet samt 

anmäla detta till nämndens sekreterare.  

Ersättarnas tjänstgöring 

19 § 

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 

ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 

tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett 

pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt in i 

ledamotens ställe.  

När ersättare tjänstgör har de samma rättigheter som ledamöter. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 

fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den 

ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 

antecknad till protokollet.1  

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om 

det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 

                                                 
1 Med mening avses endast ståndpunkt och innefattar alltså inte ersättarens motivering. En rätt att få sin 

motivering antecknad till protokollet skulle ge icke tjänstgörande ersättare större möjligheter till 

protokollsanteckningar än ledamöter. 
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tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde 

träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

20 §  

En ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra 

igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 

annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det 

etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 

Reservation 

21 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som fastställts för justeringen av protokollet.  

Protokollsanteckning 

22 § 

Närvarande ledamöter har rätt att lämna protokollsanteckning. 

Protokollsanteckningar anmäls under sammanträdets gång och lämnas in till 

nämndsekreteraren i anslutning till mötet. En protokollsanteckning ska vara 

skriftlig samt kort och koncis och får inte förses med bilagor.  

Ordförande avgör om protokollsanteckning ska tas in i protokollet. 

Innehållet i anteckningen bör redovisas i sin helhet för nämnden innan den tas in i 

protokollet. 

Justering av protokoll 

23 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot från oppositionen. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 

och en ledamot från oppositionen. 

Undertecknande av handlingar 

24 § 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för 

ordföranden inträder övriga ledamöter i presidiet i turordning och vid förfall för 

samtliga dessa den ledamot som nämnden utser.  

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.  

  


