Stadsbyggnadskontoret

Tjänsteskrivelse
2020-10-02

1 (3)
Diarienummer

BN 2020/0320
Katarina Öberg Magnusson

Byggnadsnämnden

Jurist

Remiss: ”Reglemente för styrelser och nämnder i
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Förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att

byggnadsnämnden är positiv till förändringarna i det
omarbetade förslaget och
det inte finns ytterligare synpunkter att framföra

att

Sammanfattning
Ett förslag till nytt reglemente för styrelser och nämnder i Lunds
kommun har tidigare varit på remiss för synpunkter. Efter det har
förslaget omarbetats. Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu
skickat det omarbetade förslaget på remiss.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden i sitt yttrande
är positiv till förändringarna i det omarbetade förslaget och att det
inte finns ytterligare synpunkter att framföra.

Underlag för beslutet







Postadress

Box 41
221 00 Lund

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-02 om remiss
"Reglemente för styrelser och nämnder i Lunds kommun"
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2020-09-14, § 305, om
remittering av förslag till reglemente för styrelser och nämnder i
Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-09-08, KS 2019/0643,
om remittering av förslag till reglemente för styrelser och
nämnder i Lunds kommun
Bilaga Reglemente för styrelser och nämnder - med rättningar
Bilaga Reglemente för styrelser och nämnder - sammanställt
Bilaga Översyn av reglementet, fördjupande utredningar

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00
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Ärendet
Ett förslag till nytt reglemente för styrelser och nämnder i Lunds
kommun har tidigare skickats på remiss för synpunkter. Efter det har
förslaget omarbetats. Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu
beslutat att skicka det omarbetade förslaget på remiss till
kommunens styrelser och nämnder för yttrande senast den
19 november 2020.

Beredning
Byggnadsnämnden hade flera synpunkter i remissyttrandet över
första förslaget, beslut 2020-01-23, § 4.
Stadsbyggnadskontoret har utrett vad som har förändrats i det
omarbetade förslaget och noterat vilka av nämndens synpunkter
som har beaktats.
Deltagarna i stadsbyggnadskontorets ledningsgrupp har informerats
och har haft möjlighet att lämna sina synpunkter på det omarbetade
förslaget.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Föredragning
Förslaget till nytt reglemente innehåller en gemensam del och en
nämndspecifik del för varje styrelse och nämnd.
I det omarbetade förslaget innehåller den gemensamma delen två
nya punkter, den ena om nämndernas handläggningstid av ett
”Lundaförslag” (§ 5) och den andra om deltagande på distans vid
sammanträden (§ 9).
I det omarbetade förslaget av det nämndspecifika reglementet för
byggnadsnämndens är alla tillägg sådana som byggnadsnämnden
framfört i yttrandet över det första remissförslaget.
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De av byggnadsnämndens synpunkter som inte har beaktats är
följande.






Byggnadsnämnden var negativ till att kommunstyrelsen ska
vara anställningsmyndighet för alla anställda inom
kommunen (§ 2 i det gemensamma reglementet).
Byggnadsnämnden föreslog att ansvaret för att pröva frågor
om strandskyddsdispens enligt 7 kap. miljöbalken ska flyttas
till miljönämnden.
Byggnadsnämnden föreslog att det gemensamma ansvaret
med tekniska nämnden att ta fram förslag till ”Utbyggnadsoch boendestrategi” ska läggas till i den nämndspecifika
delen.
Byggnadsnämnden föreslog att andra kommunövergripande
planeringsfrågor som nämnden ansvarar för ska läggas till,
exempelvis trafikplanering.

Att de två sistnämnda synpunkterna inte beaktats kan möjligtvis
förklaras av kommunkontorets ställningstagande i tjänsteskrivelsen,
att alla uppgifter inte kan detaljregleras för varje nämnd.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att byggnadsnämndens
viktigaste synpunkter om nämndens ansvarsområde har lagts till i
det reviderade förslaget. Även om inte alla synpunkter har beaktats
föreslår stadsbyggnadskontoret att byggnadsnämnden i sitt yttrande
är positiv till förändringarna i det reviderade förslaget och att det
inte finns ytterligare synpunkter att framföra.
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