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1 Beredning samhällsbyggnads verksamhet 

1.1 Allmänt om beredningarna under kommunstyrelsen 
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att det ska finnas politiska beredningar för dialog mellan 
tjänstemän och politiker från olika nämnder.   

Syftet med beredningarna är att vara ett forum för dialog kring viktiga frågor för kommunens 
utveckling. Beredningarna ska tillsättas tvärsektoriellt för att säkerställa ett helhetsperspektiv i 
utvecklingsarbetet. Beslutsunderlag i frågor som rör beredningarnas ansvarsområden ska 
kvalitetssäkras och förankras politiskt inför beslut i kommunstyrelsen. Beredningarna saknar 
beslutsmandat. 

Beredningarna ska även följa hur omvärlden utvecklas inom beredningarnas ansvarsområde.  

Det finns angivet i nämndernas reglementen att nämnderna ska medverka i samhällsplaneringen och 
delta i kommunens beredningar och råd i den omfattning kommunstyrelsen bestämmer. 

1.2 Ansvarsområde och uppgifter 
Beredning samhällsbyggnad arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Inför beslut i 
kommunstyrelsen ska beredningen ur ett medborgarperspektiv bereda ärenden som rör följande 
områden: 

- kommunens översikts- och detaljplaner samt områdesbestämmelser  
- den kommunala planeringen i samhällsbyggnadsfrågor  
- mark- och exploatering 
- bostadsfrågor 
- försäljning och köp av fastigheter och mark för småhus och verksamhetsändamål 
- in- och uthyrning av bostäder och lokaler samt utarrendering och övrig upplåtelse av mark  
- energi-, miljö- och naturvårdsfrågor 
- kommunens uppgifter rörande gator och parker 
- kommunens skogsförvaltning 
- kommunens ansvar för deponiverksamhet 
- yttranden i anledning av tillståndsprövning av vindkraftsanläggningar 
- kollektivtrafik, färdtjänst, länsfärdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och andra samhällsbetalda 

resor 
- gymnasieelevers resor och inackorderingsstöd 
- hållplatsfrågor 

De frågor som beredning samhällsbyggnad hanterar ska beredas av kommunstyrelsens arbetsutskott 
inför beslut i kommunstyrelsen. Tjänstepersoner, till vilka kommunstyrelsen har delegerat 
beslutsrätt, kan samråda med beredningen i dessa frågor. 
 
Beredningen har ett uppföljningsansvar samt omvärldsbevakar inom sitt ansvarsområde och 
rapporterar vid behov till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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Beredning samhällsbyggnad företräder kommunens intressen vid kontakt med myndigheter och 
andra samverkansorgan i samhällsbyggnadsfrågor. 

 
Beredningen företräder kommunens intressen vid kontakt med regionala kollektivtrafikmyndigheten 
och andra samverkansorgan. 

 
Ordföranden, med vice ordföranden som ersättare, företräder Skövde kommun i Kollektivtrafik-
samverkan Skaraborg. 
 
Beredning initierar och genomför dialog med nämnder/sektorer två gånger per år. 

2 Sammansättning och arbetsformer 

2.1 Sammansättning 
Beredningen samhällsbyggnad består av 11 ledamöter, inga ersättare. 

Beredningen utgörs av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande och vice 
ordförande i bygglovsnämnden (BLN) samt ordförande och andre vice ordförande i servicenämnden 
(SEN) och barn- och utbildningsnämnden (BUN). Samhällsbyggnadsberedningens presidium utgörs 
av ordförande och vice ordförande.  

2.2 Sammanträden  
Beredningen sammanträder på dag och tid som beredningen bestämmer, utifrån tidpunkt för 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden. 

2.3 Kallelse och föredragningslista 
Ordföranden ansvarar för att kallelse upprättas inför sammanträdena samt bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen.   

Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast tre vardagar före sammanträdet. Kallelsen ska 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt en lista över ärendena till sammanträdet.  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

2.4 Distansnärvaro 
Beredningens ledamöter ska ha rätt att delta i beredningens sammanträden på distans. 

2.5 Jäv eller annat hinder 
Ledamot som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende på grund av jäv, ska själv anmäla 
detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.  
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Ledamot, som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet 
har handlagts. 

2.6 Beredningens ordförande 
Beredningens ordförande ska 

1. som beredningens främste företrädare ha uppsikt över beredningens verksamhet 
2. se till att beredningens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål 
3. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för beredningens utveckling och ekonomiska 

intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dess frågor 
4. följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och intressen inom beredningens 

verksamhetsområde 
5. främja samverkan mellan beredningen och kommunstyrelsen och övriga nämnder 
6. representera beredningen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte beredningen bestämmer annat i särskilda fall 
7. besluta om ledamots deltagande i kurs eller konferens. 

2.7 Ersättare för ordföranden 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid, får kommunstyrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

2.8 Närvarorätt för kommunalråd 
Kommunalråden får närvara vid sammanträde med beredningen och får där delta i överläggningen.  

2.9 Minnesanteckningar 
Vid beredningens sammanträden förs minnesanteckningar. Minnesanteckningarna ska göras färdiga 
inom en vecka från sammanträdet, och godkännas av ordföranden.  

2.10 Särskilda yttranden 
Om en ledamot vill lägga till ett särskilt yttrande till minnesanteckningarna, ska ledamoten anmäla 
detta vid sammanträdet och göra det skriftligt inom en vecka från sammanträdet. 

2.11 Undertecknande av handlingar 
Handlingar och skrivelser som behandlats av beredningen ska undertecknas av ordföranden, eller 
vid förfall för denne av vice ordföranden, och kontrasigneras av den beredningen uppdragit att 
verkställa undertecknandet. 
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