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1. Syfte 

Rådet för planering och exploatering är ett rådgivande organ som 

organisatoriskt är inordnat under kommunstyrelsen. Rådet har mandat att 

fatta enklare inriktningsbeslut för fortsatt arbete rörande planering eller 

exploateringsfrågor. Rådet är även en referensgrupp vid framtagande av 

planer och program som rör samhällsplanering. 

Rådet ska vara länken mellan nämnderna gällande samhällsplanering och 

exploateringsfrågor. I rådet ska frågor av värde för samhällsplaneringen 

hanteras och ge en samsyn och röd tråd från övergripande planering till 

detaljplanering, bygglov och exploatering.  

Rådet ska verka för att samhällsplaneringens olika aspekter beaktas och ges 

utrymme i respektive nämnds verksamhetsplanering. 

Reglementet ska inträda 2022-01-01. Representationen från politiken 

förändras per 2023-01-01. Rådet kan adjungera andra nämndpresidier, 

ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, till rådet vid behov.  

 

1.1 Uppgifter 

Rådets uppgifter är att: 

• Vara samordnande part gällande samhällsplaneringsfrågor som berör 

kommunen. 

• Fatta enklare inriktningsbeslut för fortsatt arbete rörande planering 

eller exploateringsfrågor. 

• Vara referensgrupp vid framtagande av planer och program som rör 

samhällsplanering. 

 

2. Rådets sammansättning och mötesstruktur 

Rådet för planering och exploatering är knutet till kommunstyrelsen men ska 

ha representanter från alla nämnder som har verksamheter som arbetar med 

samhällsplaneringsfrågor i kommunen, i dagsläget är det kommunstyrelsen 

och samhällsnämnden.  

Rådets sammansättning ska från och med den 2023-01-01 bestå av 

Kommunstyrelsen och Samhällsnämndens presidier som består av 

ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. Rådet kan adjungera 

andra nämndpresidier, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, till rådet vid 

behov.      
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Rådet ska ha en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå 

dagordning till rådets sammanträden. I beredningsgruppen ska ordförande, 

vice ordförande samt ansvarig tjänsteperson ingå. Sekreterare för rådet och 

beredningsgruppen utses av lämplig chef inom kommunstyrelseförvaltningen 

och ska vara en tjänsteperson. 

Rådet ska sammanträda upp till sex gånger per år. Ett extra sammanträde ska 

hållas om ordförande, beredningsgrupp eller mer än hälften av rådets 

ledamöter begär det. En årsplan med datum för planerade sammanträden ska 

upprättas. Beredningsgruppen träffas en vecka före ordinarie sammanträde 

varav dagordning till sammanträdet fastslås och skickas ut.  

Vid rådets sammanträden ska minnesanteckningar föras av sekreterare. 

Minnesanteckningarna justeras av ordförande för att sedan diarieföras och 

utskickas till deltagande ledamöter vid sammanträdet. 

Ordförande ansvarar för att rådets deltagare och ersättare informeras om och 

introduceras i rådets reglemente, dess uppdrag och kommunens organisation 

kopplat till rådet, samt formerna för rådets arbete. 

3. Ekonomi 

Rådet innehar ingen egen budget. Arvoden utbetalas i enlighet med 

reglemente för ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda. 
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§4 ansvar:

1) översiktlig planering av 
användning av mark och vatten 

3) bostadsförsörjning 

6) mark- och 
exploateringsverksamhet 

Samhällsnämnden

§2 ansvar:

1) att vara verkställande organ 
för mark- och 

exploateringsverksamhet...

10) ...planering inom 
kulturmiljöområdet 

13) trafikplanering...


