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Reglemente för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i 
Strängnäs kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppgifter 
 

§ 1 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- 
och byggväsendet, miljöområdet, hälsoskyddsområdet, naturvårdsområdet, 
livsmedelsområdet samt smittskyddsområdet. Nämnden fullgör kommunens 
uppgifter enligt 

 
- plan- och bygglagen (2010:900) 

 
- miljöbalken (1998:808) 

 
- livsmedelslagen (2006:804) 

 
- tobakslagen (1993:581) 

 
- alkohollagen (2010:1622) 

 
- smittskyddslagen (2004:168) 

 
- lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
 
- lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer 

 
- strålskyddslagen (1988:220) 

 
- lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
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- lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning, utom för de uppgifter som fullgörs av annan nämnd 

- lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 
 

- förordningar beslutade med stöd av ovan nämnda lagar. 
 

§ 2 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar dessutom för 
 

- kommunens planläggning, inklusive övergripande trafikplanering (till 
exempel trafikplan), avseende mark- och vattenområdens användning, 
bebyggelsen och bebyggelsemiljöns utformning samt markens indelning i 
fastigheter 

 
- kommunens kart- och mätningsverksamhet. 

 
- att erforderlig planläggning äger rum samt att bostadsförsörjningen och 

samhällsbyggandet främjas 

 
- kulturmiljövård 

 
- flykting- och integrationsfrågor inom sitt verksamhetsområde. 

 
§ 3 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 

 
- biträda kommunstyrelsen i arbetet med kommunens översiktliga 

planering och de uppgifter som har samband med denna 
 

- biträda kommunstyrelsen i arbetet med planering och strategier för 
landsbygdsutveckling och de uppgifter som har samband med detta 

 
- tillgodose kommunens behov av allmän statistikinformation och av 

inventeringar, utredningar och prognoser om fysiska förhållanden i 
kommunen 

 
- uppmärksamt följa och bevaka utvecklingen inom nämndens 

verksamhetsområde och därvid utarbeta de förslag som är påkallade samt 
medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor berörs 

 
- samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars 

verksamhet berör miljö- och hälsoskydds- och naturvårdsområdet 
 

- lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som berör miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 
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- verka för en rationell och effektiv samordning med annan verksamhet 
inom kommunen 

 
- utföra de serviceåtaganden inom miljö- och hälsoskydds- och naturvårds- 

området som bemyndigas nämnden inom ramen för de mål och den 
budget som fastställs av fullmäktige. 

 

§ 4 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 
 

- vara personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden 
behandlar i sin verksamhet 

 
- informera allmänheten om sin verksamhet 

 
- fortlöpande se över och vid behov reformera sitt regelverk 

 
- aktivt arbeta med att effektivisera sin verksamhet 

 
- verka för att former för reellt invånarinflytande utvecklas 

 
- underhålla och förvalta sin lösa egendom 

 
- avge yttrande i kommunala ärenden som remitterats till nämnden 

 
- i övrigt utföra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som 

kommunfullmäktige överlämnat till nämnden. 
 

§ 5 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de föreskrifter som anges i lagar och förordningar, de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt och bestämmelserna i detta reglemente. 

 
§ 6 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska regelmässigt till fullmäktige 
rapportera hur verksamheten och den ekonomiska ställningen utvecklas under 
budgetåret. 

 
 

Behörighet 
 

§ 7 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är behörig att 
 

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden 
inom sitt verksamhetsområde 
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- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra 
kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal 

 
- anta, ändra eller upphäva detaljplan då bestämmelser i plan- och 

bygglagen om utökat planförfarande inte ska tillämpas. 
 

- förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid enligt 4 kap. 24 § 
plan- och bygglagen om bestämmelser om utökat planförfarande inte har 
tillämpats då detaljplanen fastställdes 

 
- anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser då bestämmelser om 

utökat planförfarande inte har tillämpas 
 

- ändra grundbelopp (G) och justeringsfaktor (n) i bygglovtaxan 
 

- avgöra ärenden om dispens från bestämmelserna om strandskydd enligt 7 
kap miljöbalken, såvitt avser annan åtgärd än byggande av 
försvarsanläggning eller allmän väg 

 
- fastställa taxor inom verksamhetsområdet som avser service till 

allmänheten av frivillig karaktär 
 

- behandla remisser, ansökningar om bidrag, andra 
framställningar och skrivelser vilka ställts till annat 
kommunalt organ, men som kan anses hänförliga till 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde 

 
- medge dispens från bestämmelserna i renhållningsordningen 

 
- besluta i ärenden inom verksamhetsområdet som delegerats till 

kommunen eller direkt till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden av 
statlig myndighet. 

 
 
Nämndens arbetsformer 

 
Sammansättning 

 
§ 8 

 
Nämnden har elva ledamöter och elva ersättare. 
 
§ 9 
 
Nämndens arbetsformer regleras i allmänt nämndreglemente för Strängnäs 
kommun. 
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