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Inledning
Huvudreglemente för Ödeshögs kommuns nämnder innehåller bestämmelser som är gemensamma för
kommunens nämnder utom kommunstyrelsen.
Utöver huvudreglementet för kommunens nämnder och särskild speciallagstiftning gäller detta reglemente
för samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter
§1
Samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom följande områden:




















Plan- och byggväsendet beträffande ärenden och andra uppgifter som avser myndighetsutövning.
Bostadsanpassningsbidrag.
Infrastrukturplanering/samordning av bredband, kommunikationer.
Parkeringstillstånd.
MBK-verksamhet (mätning, beräkning och kartframställning) samt GIS (geografisk
informationssystem).
Ajourhållning av fastighets- och adressregister och lägenhetsregister, lämna yttranden i
fastighetbildningsärenden, besluta om adresser och nya kvarters- och gatunamn.
Kommunens myndighetsutövning inom räddningstjänstens område.
Trafikfrågor såsom trafiksäkerhet och trafikföreskrifter.
Ansvara för allmän- och mångkulturell verksamhet för såväl vuxna som barn och ungdom, såsom
bibliotek och kulturskola.
Ansvara för bidrag till föreningar, organisationer och studieförbund enligt antagna bidragsnormer.
Ansvara för kommunens nationaldagsfirande, samt utdelning av kultur- och ledarstipendium.
Svara för kommunens inköp av konst, samt avge yttrande över och lämna förslag till konstnärlig
utsmyckning av offentliga platser och byggnader (byggnader och platser som avses är bebyggelse
inomhus eller utomhus dit allmänheten har enkelt tillträde). Ajourhålla förteckning över kommunägd konst.
Ansvara för kommunens fritidsgårdsverksamhet samt rast- och caféverksamhet på Lysingsskolan.
Ansvara för kommunens simskola och allmänna badplatser.
Ansvara för kommunens åtagande vad gäller vandringsleden Östgötaleden
Ansvara för kommunens åligganden enligt lotterilagen.
Ansvara för uthyrning av idrottslokaler under ej skoltid.
Bevaka kulturminnesvården inom kommunen.

Lagar
§2
Samhällsbyggnadsnämnden ska svara för prövning och tillsyn samt i övrigt handlägga och granska ärenden
inom nämndens område:










Anläggningslagen
Bibliotekslagen
Fastighetsbildningslagen
Lag om lägenhetsregister
Lagen och förordningen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.
Lagen om skydd mot brandfarliga och explosiva varor
Lagen om skydd mot olyckor
Ledningsrättslagen
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Lotterilagen
Miljöbalken och dess följdlagstiftningar
Plan- och bygglagen och dess följdlagstiftningar
Trafikförordningen
Barnkonventionen
Övriga tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter för verksamhetsområdet

Uppgifter delegerade från kommunfullmäktige
§3
Samhällsbyggnadsnämnden får besluta att anta, ändra eller upphäva detaljplaner som inte är av principiell
betydelse och som har stöd i översiktsplan.
Samhällsbyggnadsnämnden får också godkänna exploateringsavtal tillhörande planer enligt första stycket
ovan efter samråd med kommunstyrelsen.
Besluta om sådan avvikelse från av fullmäktige fastställda taxor och avgifter som i det enskilda fallet kan
anses påkallad med hänsyn till särskilda omständigheter.
Ansvar och rapporteringsskyldighet
§4
Samhällsbyggnadsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelserna i
kommunens huvudreglemente och i detta reglemente.
Samhällsbyggnadsnämnden ska regelbundet rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas.
Samhällsbyggnadsnämnden ska samverka och tillvarata kommunens intressen i lokala och regionala frågor
i det som rör nämndens verksamhetsområden.
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för dialog med företag, föreningar, andra kommuner, myndigheter,
organisationer och medborgare inom nämndens verksamhetsområde.
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Personal
§5
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för sakkunnigstöd, sekreterarstöd och administrativ service.
Samhällsbyggnadsnämnden sammansättning
§6
Samhällsbyggnadsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.
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