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§ 116 Reglemente för sammanslagning av
byggnadsnämnden och miljönämnden
Beslut
Byggnadsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige att
den nya sammanslagna nämnden får namnet Miljö- och
Samhällsbyggnadsnämnden och reglemente ändras enligt alternativ 1.
antal ersättare föreslås vara 9 st.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Hörby beslutade 2017-08-28 § 98, i samband med
organisationsutredningen, att miljönämnden och byggnadsnämnden slås
samman till en nämnd och att det träder i kraft 1 januari 2019.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått frågan från utredare på
kommunledningsförvaltningen om man har synpunkter på hur ett nytt
reglemente för den sammanslagna nämnden kan se ut och har tagit fram två
alternativa förslag, ett som en renodlad myndighetsnämnd och ett som en
myndighetsnämnd med ansvar för strategiska frågor inom planering och
miljöområdet.
Samhällsbyggnadschefen informerar om att alternativ 1 även innebär att
ansvar och budget för trafikplanering / kollektivtrafik flyttas från KS till
den nya nämnden.
Samhällsbyggnadschefen informerar om att alternativ 1 även innebär att
ansvar och budget för trafikplanering / kollektivtrafik flyttas från KS till
den nya nämnden.
Alternativ 1
Myndighetsnämnd med strategiska frågor inom planering och
miljöområdet, ”Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden”
Innebär att nämnden hanterar myndighetsutövning inom miljö och
byggområdet inklusive detaljplanering samt det politiska ansvaret för
översiktlig planering, naturvård och vattenfrågor , miljöstrategiska frågor
samt ansvar för trafikplanering/kollektivtrafik. Detta innebär att budget för
Miljöstrategen flyttas till den nya nämnden från Tekniska nämnden,
Budget för vattenråden flyttas från KS till den nya nämnden, alternativt
ligger kvar men att ansvaret tydliggörs i den nya nämndens reglemente.
Ansvar och budget för översiktlig planering flyttas till den nya nämnden
från kommunstyrelsen. Ansvar och budget för
trafikplanering/kollektivtrafik flyttas till den nya nämnden från
kommunstyrelsen.
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Reglementena slås ihop med följande förändringar:
En punkt om att nämnden är kommunens samordnande organ i
miljöstrategiska frågor läggs till.
Under 8§ om naturvårdsfrågor i nuvarande miljönämndens reglemente
läggs en attsats till –Att arbeta med vattenråden och vattenförvaltningen för
kommunens räkning.
En punkt om att nämnden är samordnande organ för den översiktliga
fysiska planeringen läggs till och tas bort från Kommunstyrelsens
reglemente. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och beredning samt
fullmäktiges beslutsrätt i frågorna kvarstår.
En punkt om att nämnden ansvarar för trafikplanering/kollektivtrafik läggs
till och tas bort från Kommunstyrelsens reglemente.
Reglementet kompletteras med en punkt om personalansvar likt 7§ i
tekniska nämndens reglemente och tekniska nämndens reglemente 7§
justeras. Den nya nämnden behöver ha personalansvar för att undvika
formellt jäv för inspektörer och handläggare (speciellt
byggnadsinspektörer) vid ärenden rörande Tekniska nämndens
ansvarsområden.
Antalet ledamöter i den nya sammanslagna nämnden sätts till 9 ledamöter
istället för som idag 7 ledamöter för miljönämnden respektive
byggnadsnämnden, vilket nämnderna belyst i sina budgetskrivelser för
2019.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslå nämnden att besluta föreslå
kommunfullmäktige att den nya sammanslagna nämnden får namnet Miljö
och samhällsbyggnadsnämnden och reglemente ändras enligt alternativ 1.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Reglemente för ny sammanslagen nämnd inom miljöoch byggnadsnämndens ansvarsområden” daterad 2018-06-04
KF beslut 2017-08-28 § 98
MN beslut 2017-01-24 § 12
Reglemente miljönämnden antaget Kf 2017-10-30 § 144
Reglemente byggnadsnämnden antaget Kf 2017-06-26 § 87
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
_____
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