
 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(9) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-17 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket, torsdagen den 17 januari 2019 kl 08:15-16.00 
Ajournering:kl. 09.30-09-50 ,10.40-13.00               Beslutsmöte 15.35-16.00 

Beslutande Ledamöter 

Knapp Britta Thyr (MP), Ordförande 
Magnus  Oskarsson (S), 1:e vice ordförande kl. 08.15-12.00 
Rune Danielsson (S), tjänstgörande ersättare ersätter Magnus Oskarsson från kl.13.00 
Christian Wasell (M), 2:e vice ordförande 
Anne-Cathrine Genberg (S) 
Linda Saltin (S) 
Anders Bergqvist (V) 
Lisa Dahlén (MP) 
Anders Nordström (KD) 
Per-Eric Norberg (C) 
Önne Norberg (M), tjänstgörande ersättare ersätter Ronny Larsson (M) 
Kent Steiner (SD) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Rune Danielsson (S) kl. 08.15-12.00 
Mårten  Holmström (L) 
Per Lingensjö (MP) 
Gottfrid Krantz (KD) 
Daniel Åsberg (V) 
 

Övriga närvarande  Thomas Jensen, förvaltningschef, Christina Norberg, nämndsekreterare, Christina 
Viklund, controller, kl. 13.00-14.00 Alexandra Lagerlund, plan och byggchef, kl. 09.50-
10.05, 13.00-15.35 Niclas Hälldahl, teknikchef,kl.13.00-15.35 Helene Lager, miljöchef, 
kl.13.00-15.35, Ulf Andersson, trafik- och fritidschef, kl.08.30-08.50, 13.00-15.35 
Presentation av enhetschefer kl.08.30-08.50 Jonas Andersohn, simhallschef, Lars 
Johansson, ungdomssamordnare, Björn Ögren, anläggningschef, Ulf Eriksson, 
enhetschef trafik, Sara Holmbergren Holm, arbetsledare Högslätten. 

Justerare  

Justeringens plats och tid Samhällsförvaltningen 2019-01-18 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-6 
 Christina Norberg  

 Ordförande 

  

 Knapp Britta Thyr  

 Justerare 

  

 Christian Wasell   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-17 

Datum då anslaget sätts upp 2019-01-21 Datum då anslaget tas ned 2019-02-12 

Förvaringsplats för protokollet  
 

Underskrift 

Christina Norberg  



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(9) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

   
 

Ärendelista 

§ 1 Dnr 30343 3 
Val av justerare ................................................................................................... 3 

§ 2 Dnr 31757 4 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 4 

§ 3 Dnr 38121 5 
Föregående protokoll 2018-12-13 ....................................................................... 5 

§ 4 Dnr 2018-000185 003 6 
Attestförteckning för samhällsförvaltningens verksamheter 2019 ........................ 6 

§ 5 Dnr 2018-000194 002 7 
Revidering av samhällsnämndens delegationsordning ........................................ 7 
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§ 1 Dnr 30343  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

 

att välja Christian Wasell till justerare.  

Protokollet justeras fredag 18 januari kl. 07.00.                     . 

______  
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§ 2 Dnr 31757  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att godkänna dagordningen.  

Bakgrund 

Ordförande Knapp Britta Thyr går igenom dagordningen.  

______  
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§ 3 Dnr 38121  

Föregående protokoll 2018-12-13 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga föregående protokoll till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Samhällsnämndens protokoll 2018-12-13.   

______  
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§ 4 Dnr 2018-000185 003 

Attestförteckning för samhällsförvaltningens 
verksamheter 2019 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att fastställa attestantförteckning att gälla från 2019-01-01, samt 

att delegera till förvaltningschefen att löpande under 2019 besluta om 

förändringar i attestantförteckning i samband med personal- och 

organisationsförändringar.  

Bakgrund 

I enlighet med av kommunfullmäktige antaget attest- och 

utanordningsreglemente (KS16-409) och dess tillämpningar, har nämnder 

och förvaltningar att utse beslutsattestanter och ersättare. På förslag från 

kommunstyrelseförvaltningen anges även beloppsgräns i 

attestantförteckningen.  

I samband med att nämnden utser beslutsattestanter och ersättare bör 

förvaltningschefen få delegation att ändra i attestantförteckningen i samband 

med personal- och organisationsförändringar. 

Beslutsunderlag 

Samhällsnämndens tjänsteskrivelse 2018-12-20.  

______  
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§ 5 Dnr 2018-000194 002 

Revidering av samhällsnämndens delegationsordning 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att anta förslag till revidering av delegationsordningen för 

Samhällsnämnden.  

      

Bakgrund 

Samhällsnämndens delegationsordning bör revideras på följande områden: 

Allmänna ärenden 

Förvaltningslagen 

Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag (2017:900) i kraft. 

Förvaltningslagen har ändrats för mer prägla ett medborgarskapsperspektiv 

och ställa högre krav på god service och en enkel, snabb och 

kostnadseffektiv handläggning utan att rättssäkerheten eftersätts. Den nya 

förvaltningslagen har också fått fler paragrafer och vissa paragrafer har fått 

ändrade nummer. Därför bör delegationsordningen revideras i de delar det är 

aktuellt.  

Yttranden 

Punkten "Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd till täkt" 

stryks då den ingår i 9 kapitel Miljöbalken gällande prövning av miljöfarlig 

verksamhet. 

Miljöbalkens område 

Delegationsordningen bör revideras på grund av förändringar i 

lagstiftningen.  

En del föreskrifter har också ändrat namn eller tryckts om i nya versioner. På 

några ställen har det fallit bort vem som är delegat och detta har nu lagts till.  

Ändringen gällande avfall och producentansvar samt i de lokala 

renhållningsföreskrifterna görs för att stämma överens med den nya 

versionen av föreskrifterna.  
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Plan- och bygglag 

Den 1 januari 2019 trädde ett par nya bestämmelser i kraft i plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL. De nya lagändringarna har till syfte att skynda 

på byggprocessen genom att ställa tydligare krav på nämnderna gällande 

handläggningstider. Om inte handläggningstiderna följs, kommer sökandes 

avgift att minskas med en femtedel för varje påbörjad vecka som 

handläggningstiden överskrids. 

För att tydliggöra vikten av lämna in korrekta handlingar har lagstiftaren 

tydliggjort i 9 kapitel 22 § och 27 § 2 stycket PBL att nämnden inom tre 

veckor ska förelägga sökanden att komplettera sin ansökan.  

Samma lagregler gäller även för anmälningsärenden och regleras i  

9 kapitel 45 § 2 stycket och 46 § PBL.  

Enligt nuvarande delegationsordning är det nämnden, verksamhetschef eller 

förvaltningschef som kan besluta om vissa typer av förelägganden. 

Förvaltningen föreslår därför att nämnden ska delegera förelägganden enligt 

ovan nämnda paragrafer för beslut och verkställande till handläggare och 

bygglovkoordinatorer. Detta för att effektivisera handläggningsprocessen.  

Av 12 kapitel 8a § PBL framgår det att avgiften ska sättas ned med en 

femtedel för varje påbörjad vecka som överskrider den lagstadgade 

handläggningstiden. Enligt nuvarande delegationsordning får handläggare 

besluta om avgifter i enskilda ärenden. För denna ärendetyp, d.v.s. 

nedsättning på grund av överskriden handläggningstid, föreslår förvaltningen 

att detta ska delegeras till verksamhetschef att besluta om.  

Avseende 5 kapitel 2 och 5 §§ PBL behövs en justerings göras på så sätt att 

en dubblett plockas bort i nuvarande delegationsordning.  

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Alexandra Lagerlund, plan och byggchef vid 

sammanträde 2019-01-17. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse  

2018-12-19.  

______  
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§ 6 Dnr 39372  

Informationer 2019-01-17 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens chefer presenterar sig och sina verksamheter. 

Förvaltningschefen informerar om samhällsnämndens verksamhet.                                                                            

______  

 


