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Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
Gäller fr.o.m. den 1 januari 2019. 
 
Utöver vad som stadgas i Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder, gäller 
för samhällsbyggnadsnämnden följande bestämmelser. 
 
§ 1 Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter 
Nämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom miljö- och hälso-
skyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden fullgör också de 
uppgifter som kommunen har enligt lag eller annan författning inom dessa områden.  
  
Undantag är: 

• kommunstyrelsens ansvar för beslut om prioritering i vilken ordning 
arbete med planer ska påbörjas och beslut om planbesked, samt 

• vatten- och miljönämndens ansvar för strategiska vatten-, miljö- och 
klimatfrågor. 

 
Nämnden får starta planarbete enbart efter beslut om prioritering av kommunstyrel-
sens planutskott. 
 
Nämnden har rätt att anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmel-
ser som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
I nämndens uppgifter ingår att 

• ansvara för hur gator, vägar, parker och övriga allmänna platser ska plane-
ras och utformas 
 

• ansvara för kommunens trafikplanering samt frågor om parkering och 
trafiksäkerhet 
 

• fullgöra de trafikuppgifter som avses i § 1 lagen om nämnder för vissa  
trafikfrågor 
 

• ansvara för kommunens uppgifter enligt lagen om flyttning av fordon  
 

• upplåta samt meddela kommunens villkor för tillstånd att ta i anspråk  
allmän plats 
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• ansvara för den kommunala lantmäterimyndighetens organisation, perso-
nal och ekonomi 
 

• ansvara för kommunens tillsyn enligt lag om tobak och liknande produk-
ter vad gäller rökfria miljöer 
 

• ansvara för ärenden om bostadsanpassningsbidrag 
 

• ansvara för kommunens uppgifter enligt lag om lägenhetsregister 
 

• ansvara för namnsättning av kvartersmark  
 

• ansvara för drift, underhåll och administration avseende områdena  
vägmärken, trafikanordningar och trafiksignaler 
 

• ansvara för kommunens tillsyn enligt 6 § Lag (2014:799) om  
sprängämnesprekursorer 

 
Ovanstående gäller inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan att an-
svara för dessa uppgifter. 
 
§ 2 Sammansättning 
Samhällsbyggnadsnämnden består av elva ledamöter och sju ersättare 
 
 
§ 3 Övriga bestämmelser  
Nämnden ska nära samarbeta med servicenämnden och nämnderna ska tillsammans 
ta fram en skriftlig ansvarsfördelning. 
 
Nämnden ska nära samarbeta med vatten- och miljö- samt servicenämnden när 
det gäller vatten-, miljö- och klimatfrågor. 
 
Nämnden ska samarbeta med kommunstyrelsen och servicenämnden särskilt i frå-
gor som gäller den fysiska och ekonomiska planeringen.  
 
Nämnden ska samråda för att ge Södermöre kommundelsnämnd inflytande i gatu- 
och parkfrågor inom kommundelsnämndens geografiska område. 
 
Nämnden ska samarbeta med kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden för 
att utveckla möjligheter till frilufts- och motionsaktiviteter. 
 
Nämnden ska samarbeta med kultur- och fritidsnämnden vid konstnärlig utsmyck-
ning av allmän plats. 
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