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Samhällsnämndens uppdrag och verksamhet
Utöver det som föreskrivs i lag och författning samt i gemensamt reglemente för kommunstyrelsen,
bildningsnämnden, socialnämnden, samhällsnämnden och i tillämpliga delar för jävsnämnden gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

Organisation
1 § Samhällsnämnden består av elva (11) ledamöter och nio (9) ersättare.
Nämndens mandattid är fyra (4) år räknat från den 1 januari året efter år då val av kommunfullmäktige
har ägt rum i hela landet.

Nämndens uppgifter och ansvarsområden
2 § Nämnden ska inom sina ansvarsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. Den 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 ansvarar för kommunens uppgifter gällande
o

kommunens gator, vägar, järnväg, park- och grönytor, badplatser, dammar och övriga
offentliga platser, gestaltad livsmiljö samt hamnverksamhet,

o

gaturenhållning, gatubelysning och skyltning,

o

trafikfrågor och trafiksäkerhetsfrågor,

o

tillgänglighetsfrågor,

o

avfallsverksamhet och förebyggande av avfall,

o

vatten- och avloppsverksamhet inklusive rötning av avloppsslam,

o

teknisk service (t.ex. förråd, verkstäder, fordon),

o

förvaltning, drift och underhåll av kommunens fasta egendom inklusive skogsinnehav,

o

kostverksamhet,

o

städ- och vaktmästeriverksamhet,

o

prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
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o

prövning och tillsyn enligt livsmedelslagen,

o

tobakslagen i den del som avser rökfria miljöer,

o

kontroll av försäljning i detaljhandeln enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel,

o

vad som står i annan speciallagstiftning till skydd för människors hälsa och miljön,

o

naturvårdsfrågor och lokal miljöövervakning,

o

det som enligt lag ska fullgöras enligt plan- och bygglagen gällande bygg-, rivnings- och
marklov samt anmälningsärenden, förhandsbesked, villkorsbesked och tillsyn,

o

upplåtelse och annat ianspråktagande av gator, parker och övriga allmänna platser, inklusive
torghandel,

o

energirådgivning,

o

föreningsbidrag avseende lokaler och anläggningar,

o

verksamhetsbidrag till föreningar

o

tillstånd mm enligt lag om sprängämnesprekursorer.

I uppgifterna ingår vidare att verka för att former för brukarinflytande utvecklas.
Nämnden fullgör i övrigt de uppgifter som fullmäktige uppdrar åt nämnden.
Krisledningsnämnden kan med stöd av lagen om kommuners och regioners åtaganden inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap komma att fatta beslut inom nämndens
verksamhetsområde.

Arbetsutskott
3 § Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare.

Utskottet bereder ärenden inom nämndens ansvarsområden. Utskottet beslutar i ärenden på nämndens
vägnar i enlighet med gällande delegationsordning.

Gemensamma bestämmelser
4 § Bestämmelser om arbetsformer för nämnd och utskott, ordförandens ansvar, närvarorätt mm finns
i gemensamt reglemente för styrelsen och kommunens nämnder.

