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Bevis om anslag
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Kommunsekreterare
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Dnr 2017-000015

Kompletterad och reviderad delegationsordning för miljö- och
byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till kompletterad och reviderad delegationsordningen att gälla från och med
den 31 mars 2017.
______
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 28 mars 2017 § 37 beslutat att avlasta
socialnämnden från uppgifter som inte har direkt koppling till socialtjänsten. Detta med anledning av att kommunen står inför stora
utmaningar som inte minst berör socialnämndens verksamhetsområde.
Kommunfullmäktige har antagit förslag till ändrade reglementen
för socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden innebärande
dels att ansvaret för kommunens uppgifter enligt alkohollagen,
kommunens tillsynsuppgifter enligt tobakslagen när det gäller bestämmelser om hälsovarningar och marknadsföring på försäljningsställen och om handel med tobaksvaror, kommunens uppgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt kommunens bidragsverksamhet enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag
med mera, förs över från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden från och med den 31 mars 2017.
I enlighet med 6 kapitlet 33-38 § i kommunallagen får en nämnd
uppdra åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommunen, att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en
viss grupp ärenden.
Nuvarande delegationsordningen som gäller från och med den 1 januari 2017 har nu kompletterats, med anledning av de ansvarsuppgifter som förts över från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden. Dessutom har delegationsordningen reviderats utifrån
ändrad lagstiftning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 28 mars 2017 § 37
Förslag till delegationsordning
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

forts
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Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschefen, miljöchefen, alkoholhandläggaren, handläggare för bostadsanpassning, trafikplaneraren, räddningschefen,
samhällsvägledaren

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Dnr 2016-000042

Komplettering av beslutsattestanter med ersättare för miljöoch byggnadsnämndens verksamhet år 2017
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö och byggnadsnämnden beslutar att med hänsyn till övertagande av nya ansvarsområden, komplettera gällande förteckning
med att utse nya beslutsattestanter och ersättare för ansvar 8120 och
verksamhet 51019 samt ansvar 8210 och verksamhet 267.
Från och med den 31 mars 2107 gäller följande beslutsattestanter
med ersättare för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet:
Ansvar
800
810
810
8120
812
820
820
8210

Verksamhet
1008
080, 215
080
51019
2153
080, 261, 263
080
267

Beslutsattestant
Ove Bengtsson (C)
Charlotta Hansson
Charlotta Hansson
Charlotta Hansson
Patrik Giehler
Per-Håkan Persson

Ersättare
Gert Olsson (M)
Bo Lennartsson
Peter Andreasson
Bo Lennartsson
Bo Lennartsson
Jenny Hamringe
Peter Andreasson
Patrik Giehler

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar åt respektive verksamhetschef inom miljökontorets och samhällsbyggnadskontorets områden, att fatta beslut om förändringar eller kompletteringar av beslutsattestanter under kalenderåret.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 28 mars 2017 § 37 beslutat att avlasta
socialnämnden från uppgifter som inte har direkt koppling till socialtjänsten. Reglementena för socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden har nu ändrats så att ansvaret för kommunens uppgifter enligt alkohollagen, kommunens tillsynsuppgifter enligt tobakslagen när det gäller bestämmelser om hälsovarningar och
marknadsföring på försäljningsställen och om handel med tobaksvaror, kommunens uppgifter enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel samt kommunens bidragsverksamhet enligt
lagen om bostadsanpassningsbidrag med mera, förs över från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden från och med den 31
mars 2017.

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

forts
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Med anledning av detta behöver en komplettering ske av beslutsattestanter med ersättare.
Beslutsunderlag
Ny lista med beslutsattestanter och ersättare för år 2017

Beslutet skickas till:
Ekonomienheten, beslutsattestanter

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 43

Sammanträdesdatum

Sid
6

2017-03-29

Dnr 2016-000043

Komplettering av uppföljningsplan för intern kontroll för
miljö- och byggnadsnämndens verksamhet år 2017
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner kompletteringen i uppföljningsplan för intern kontroll för år 2017.
_____
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har den 14 december 2016 § 179
godkänt uppföljningsplan för intern kontroll för år 2017.
Enligt uppföljningsplan för intern kontroll ska justeraren av nämndens protokoll efter varje sammanträde välja ut ett av följande
ärenden som ska redovisas vid kommande sammanträde:
1) Ett ärende utifrån fjolårets dagordning,
2) Ett beslut från miljökontorets lista med delegationsbeslut,
3) Ett beslut från samhällsbyggnadskontorets lista med delegationsbeslut.
4) Ett beslut från lista med delegationsbeslut rörande trafiknämnds- och trafiksäkerhetsuppgifter.
5) Ett beslut från lista med delegationsbeslut rörande brandskyddskontroll av kommunens egna byggnader och anläggningar
Miljö- och byggnadsnämnden har från och med den 31 mars 2017
tagit över ansvaret för kommunens uppgifter enligt alkohollagen,
kommunens tillsynsuppgifter enligt tobakslagen när det gäller bestämmelser om hälsovarningar och marknadsföring på försäljningsställen och om handel med tobaksvaror, kommunens uppgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt kommunens bidragsverksamhet enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag
med mera från socialnämnden. Med anledning av detta bör uppföljningsplan för intern kontroll revideras.
Revideringen innebär att uppföljningsplan för intern kontroll kompletteras under rubriken ”Övriga administrativa rutiner”, ”Uppföljning av beslut” med följande punkt:
6) Ett beslut från lista med delegationsbeslut rörande alkohollagen.
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

forts
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Beslutsunderlag
Förslag till kompletterad uppföljningsplan för intern kontroll för år
2017.

Beslutet skickas till:
ekonomienheten,
samhällsbyggnadschefen,
miljöchefen,
alkoholhandläggaren

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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Dnr 2017-000001

Information- och diskussionsärenden
a) Presentation av alkoholhandläggaren Per Håkan Persson och
handläggaren för bostadsanpassning Heléne Andersson.
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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