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Sammanträdesdatum

2021-06-16
Miljö- och byggnadsnämnden
Plats och tid

Kallingesalen, kl. 08:00

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Ola Robertsson (S)

Justeringens plats och tid

Digital signering 2021-06-16 i anslutning till sammanträdet, omedelbart justerat

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Åsa Rosenius
Ordförande

Hillevi Andersson (C)
Justerare

Ola Robertsson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-16

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-17

Datum då anslaget tas ned

2021-07-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet i Stadshuset innevarande år, därefter Centralarkivet.

Underskrift

Åsa Rosenius,
Nämndsekreterare för miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden

Beslutande

Sammanträdet behandlas i sin helhet via Microsoft Teams.

Ledamöter

Hillevi Andersson (C), Ordförande
Magnus Persson (M), 1:e vice ordförande
Ola Robertsson (S), 2:e vice ordförande
Lars Sager (M) (Teams)
Lennart Gustafsson (L)
Bo Carlsson (C)
Christer Svantesson (S)
Ulrik Lindqvist (S)
Lena Rosén (V)
Bengt Sven Åke Johansson (SD)
Johan Grönblad (SD)

Tjänstgörande ersättare

Johnny Håkansson (S) tjänstgör för Pär Dover (S)
Anders Oddsheden (SD) tjänstgör för Mattias Ronnestad (SD)

Övriga närvarande

Christer Stenström (M)
Willy Persson (KD)
Sanela Kazma (S)
Tony Holgersson (SD)

Tjänstemän

Anders Karlsson, tillförordnad förvaltningschef
Oskar Engdahl, jurist
Åsa Rosenius, nämndsekreterare
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Miljö- och byggnadsnämnden

Ärendelista
§ 173 Dnr 2021-000151

4

Visma Addo ID-nummer : 1e6def52-a216-4b88-80aa-b6e4f9286332

Förslag på ändringar i delegationsordningen - OMEDELBAR
JUSTERING ...................................................................................... 4

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-16

4(6)

Miljö- och byggnadsnämnden

§ 173

Dnr 2021-000151

Förslag på ändringar i delegationsordningen OMEDELBAR JUSTERING
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsförvaltningen har som ambition att föreslå ändringar i
delegationsordningen så fort förvaltningen uppmärksammar ett
ändringsbehov. I syfte att uppnå en mer ändamålsenlig delegationsordning
som avlastar nämnden från ärenden av relativt enkel beskaffenhet föreslås
följande ändringar:
Ursprunglig lydelse punkten 5.7 i kolumnen med rubriken
”Kommentar/villkor”
Delegering av lovbeslut gäller aldrig beslut som är av principiell eller av
större beskaffenhet.
Delegation gäller ej bl.a.
d) Nybyggnation inom detaljplan för handel, kontor, hantverk eller industri.
Föreslagen lydelse i kolumnen med rubriken ”Kommentar/villkor” i
anslutning till punkten 5.7
Punkten d) under rubriken ”Kommentar/villkor” utgår. I sista stycket i
kolumnen görs ett tillägg med följande lydelse:
”För åtgärder som avser nybyggnation inom detaljplan för handel, kontor,
hantverk, eller industri ska samråd ske med FC eller FJ om BYA överstiger
2 000 m².”
Bedömning
Nuvarande delegationsordning medger inte att beslut tas på delegation vad
beträffar nybyggnation inom detaljplan för handel, kontor, hantverk eller
industri. Förvaltningen anser det inte ändamålsenligt att helt undanta
delegats beslutanderätt och anser det lämpligt att beslut på delegation får ske.
Dock är det lämpligt att samråd sker med FC eller FJ om BYA överstiger
2 000 m².
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Utdragsbestyrkande
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Jurist Oskar Engdahl föredrar ärendet.
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Miljö- och byggnadsnämnden

att

punkt d) under rubriken ”Kommentar/villkor, i anslutning till
punkten 5.7, utgår,

att

tillägg görs i sista stycket under rubriken ”Kommentar/villkor”,
i anslutning till punkten 5.7, med följande lydelse:
För åtgärder som avser nybyggnation inom detaljplan för
handel, kontor, hantverk, eller industri ska samråd ske med FC
eller FJ om BYA överstiger 2 000 m², samt

att

det i delegationsordningen anges att senaste revidering ägde
rum 2021-06-16 med ikraftträdande dagen för justering av
miljö- och byggnadsnämndens protokoll eller vid beslutets
omedelbara justering 2021-06-16.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Lena
Rosén (V), Ola Robertsson (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).

Yrkanden
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
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Miljö- och byggnadsnämnden

att

punkt d) under rubriken ”Kommentar/villkor, i anslutning till
punkten 5.7, utgår,

att

tillägg görs i sista stycket under rubriken ”Kommentar/villkor”,
i anslutning till punkten 5.7, med följande lydelse:
För åtgärder som avser nybyggnation inom detaljplan för
handel, kontor, hantverk, eller industri ska samråd ske med FC
eller FJ om BYA överstiger 2 000 m², samt

att

det i delegationsordningen anges att senaste revidering ägde
rum 2021-06-16 med ikraftträdande dagen för justering av
miljö- och byggnadsnämndens protokoll eller vid beslutets
omedelbara justering 2021-06-16.

att

paragrafen blir omedelbart justerad.

Exp:
Akten
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Jurist Oskar Engdahl, miljö- och byggnadsförvaltningen
Kanslichef Anna-Karin Sonesson, kommunledningsförvaltningen (för
publicering på webben)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 1e6def52-a216-4b88-80aa-b6e4f9286332

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: 4YJ4PWF3fwnc7WYIaFRtjg

ÅSA ROSENIUS

Hillevi Margareta Andersson

Nämndsekreterare

Ordförande

2021-06-16 12:26

2021-06-16 12:47

Serienummer: qXayDcFVa5OeBuacRCqJ/g

OLA ROBERTSSON
2:e vice ordförande
2021-06-16 16:19

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.
Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos
signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med
Visma Addos validator på denna webbsida
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Visma Addo ID-nummer : 1e6def52-a216-4b88-80aa-b6e4f9286332

Serienummer: n2er7YpL8bia2z0ZWHS0bQ

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk.
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.
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2021-06-16 12:24 Underskriftsprocessen har startat
2021-06-16 12:24 Underskriftsprocessen har startat
2021-06-16 12:24 Underskriftsprocessen har startat
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2021-06-16 12:24 En avisering har skickats till Åsa Rosenius
2021-06-16 12:25 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Åsa Rosenius
2021-06-16 12:26 ÅSA ROSENIUS har signerat dokumentet OJ protokoll MBN 210616 § 173.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
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2021-06-16 12:26 Alla dokument har undertecknats av Åsa Rosenius
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2021-06-16 12:47 Hillevi Margareta Andersson har signerat dokumentet OJ protokoll MBN 210616 § 173.pdf via BankID Sverige (Unikt
ID: 4YJ4PWF3fwnc7WYIaFRtjg)
2021-06-16 12:47 Alla dokument har undertecknats av Hillevi Andersson
2021-06-16 16:17 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ola Robertsson
2021-06-16 16:19 OLA ROBERTSSON har signerat dokumentet OJ protokoll MBN 210616 § 173.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
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2021-06-16 16:19 Alla dokument har undertecknats av Ola Robertsson

Visma Addo
Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : 1e6def52-a216-4b88-80aa-b6e4f9286332

Detta dokument
OJ protokoll MBN 210616 § 173.pdf

