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Nämndspecifikt reglemente för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 

 
Detta nämndspecifika reglemente gäller tillsammans med nämndgemensamt reglemente för 
Öckerö kommun.  
 
Det nämndspecifika reglementet och det nämndgemensamma reglementet tydliggör 
tillsammans nämndens verksamhet och arbetsformer samt den behörighet som nämnden har 
tilldelats från kommunfullmäktige.  
 
Om det specifika reglementet innehåller bestämmelser som står i konflikt med bestämmelser 
i det nämndgemensamma reglementet så ska det specifika reglementet ha företräde.  
 
 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 

§ 1 Allmänt om nämndens uppgifter 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska inom sina verksamhetsområden följa vad som 
anges i lag eller annan författning. Nämnden ska följa det kommunfullmäktige – i 
reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har beslutat att nämnden 
ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och 
angivna riktlinjer. 
 

§ 2 Nämndens övergripande verksamhet 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra 
kommunens uppgifter inom följande områden: 

• Ansvara för myndighetsutövning inom bygglov, livsmedel samt miljö- och 
hälsoskyddsområdet.  

• Ansvara för bostadsanpassning. 

• Förvalta kommunägd mark och anläggningar med undantag för kommunalägd mark 
och anläggningar som förvaltas av de helägda kommunala bolagen Öckerö Fastigheter 
AB och Öckerö Rederi AB 



 
  
 

• Handha ärenden rörande arrenden, uthyrning och andra upplåtelser av kommunala 
fastigheter inom nämndens ansvarsområde. 

• Verkställa kommunens lokalförsörjning. 

• Planera och verkställa kommunens vattenförsörjning och avloppshantering. 

• Vara planerande och verkställande avseende kommunal gatuväghållning, 
trafiksäkerhetsfrågor och lokala trafikföreskrifter. 

• Utförande av vattenburen kollektivtrafik på uppdrag av Västtrafik. 

• Planerande och verkställande av övrig färjetrafik Öckerö-Kalvsund-Grötö. 

• Vara planerande och verkställande avseende natur/grönområden/parker, 
anläggningar och allmänna platser. 

• Planera och verkställa lokalvård samt kostverksamhet. 

• Ansvara för kommunens lagstadgade uppgifter avseende färdtjänst och riksfärdtjänst, 
samt parkeringstillstånd.  

• Ansvara för den övergripande kretslopphanteringen.   

• Adressätta fastigheter. 

• Avge yttranden i fastighetsbildningsärenden. 
 
Därutöver kan nämnden tilldelas ytterligare uppgifter genom annan lagstiftning.  
 
Nämnden får inte besluta i ärenden där nämnden företräder kommunen som part eller utöva 
tillsyn över verksamhet som nämnden själv bedriver. Sådana ärenden ska avgöras i enlighet 
med kommunstyrelsens reglemente. 
 

§ 3 Ansvar och rapporteringsskyldighet 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål 
och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat, de föreskrifter som finns i lag eller 
förordning samt bestämmelser i reglemente.  

 
Nämnden ska, enligt närmare anvisningar från kommunstyrelsen, regelmässigt till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapportera verksamhetens utveckling och 
den ekonomiska ställningen under budgetåret. 
 

§ 4 Nämndens sammansättning 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 
 
Beslut om inkallelseordning för ersättares tjänstgöring fattas av Kommunfullmäktige inför 
varje ny mandatperiod.  
 

§ 5 Förvaltning av nämndens uppgifter 

Under nämnden lyder miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som ska bereda och 
verkställa nämndens beslut samt fatta vissa beslut som faller inom nämndens 
verksamhetsområde genom lagstiftning och som delegerats till förvaltningen från nämnd.  
 

§ 6 Närvaro vid nämndens sammanträde 

Vid nämndens sammanträde får, i den mån ej nämnden för särskilt fall annat beslutar, 
tjänstepersoner vara närvarande.  
 
Förvaltningschef har närvaro- och yttranderätt i nämnden.  
 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 


