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Dnr. 2021-000031

Information om nämndens uppdrag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om
nämndens uppdrag.
______
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Knut Slettengren (M) hälsar alla ledamöter och ersättare från miljö- och byggnadsnämnden
välkomna till den nya samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2020 § 100, att miljö- och byggnadsnämnden skulle få ett förändrat uppdrag och då också byta
namn. Dessa förändringar har trätt i kraft den 1 januari 2021.
Enligt reglementet (LFS 3:5) som är antaget av kommunfullmäktige ska samhällsbyggnadsnämnden fullgöra kommunens uppgifter
inom plan- och byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet
och som kommunens trafiknämnd. Nämnden har vidare hand om
kommunens grundläggande kartförsörjning. Nämnden har också
ansvaret för kommunens uppgifter enligt alkohollagen, tillsynsuppgifter enligt lag om tobak och liknande produkter, lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel samt kommunens bidragsverksamhet enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag med mera.
Samhällsbyggnadsnämnden har också fått i uppdrag att ha hand om
den tekniska förvaltningen innebärande planering av VA-frågor,
avfallsplanering, renhållningsabonnemang, huvudman för gator,
torg och parker, gatubelysning, gaturenhållning, gångbanerenhållning, parkeringsövervakning, flyttning av fordon, upplåtelse av salutorg, strandrenhållning, kalkning av sjöar med mera.
Samhällsbyggnadsnämnden kommer även att ha ansvaret för kommunens måltidsverksamhet, fordons- och transportorganisation.
Räddningstjänstens verksamhet kommer också att tillhöra nämnden
och då uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor och brandfarliga och explosiva varor.
Enligt det nya reglementet kommer samhällsbyggnadsnämnden att
vara anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning med
undantag för förvaltningschefen som anställs av kommunstyrelsen.
forts

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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forts
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde omfattar inte tillsyn och annan myndighetsutövning gentemot sådan verksamhet
som nämnden för kommunens räkning själv bedriver. För sådan
myndighetsutövning
ansvarar kommunstyrelsen
alternativt
jävsnämnden.
Beslutsunderlag
Laholms kommuns författningssamling 3:5, Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden (LFS 3:5)
Beslutsgång
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till samhällsbyggnadsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet
på lika villkor och finner att så skett.

Beslutet skickas till:
Akten
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Dnr. 2021-000032

Val av beredningsutskott i samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden väljer följande ledamöter, ersättare,
ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet för tiden
till och med den 31 december 2022:
Ledamöter
Knut Slettengren (M)
Gudrun Pettersson (C)
Ove Bengtsson (S)

Ersättare
Kennet Gertsson (M)
Sverker Johansson (C)
Siv Pålsson (S)

Ordförande: Knut Slettengren (M)
Vice ordförande: Gudrun Pettersson (C)
2. Följande regler gäller för inkallande av ersättare till tjänstgöring i beredningsutskottet:
För ledamot tillhörande
nedanstående partigrupp
M
C
S
_____

inträder ersättare i nedan
angiven partigruppsordning:
M, C, S
C, M, S
S, C, M

Ärendebeskrivning
Enligt 31 § i samhällsbyggnadsnämndens reglemente ska inom
nämnden finnas ett beredningsutskott som består av tre ledamöter
och tre ersättare.
Ledamöter och ersättare i beredningsutskottet väljs av samhällsbyggnadsnämnden bland dess ledamöter och ersättare för tiden till
och med den 31 december 2022. Samhällsbyggnadsnämnden ska
vidare bland utskottets ledamöter välja en ordförande och en vice
ordförande.
Vid valet av ersättare ska även bestämmas den ordning i vilken de
ska kallas in till tjänstgöring.

forts
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Beslutsgång
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till samhällsbyggnadsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet
på lika villkor och finner att så skett.

Beslutet skickas till:
Beredningsutskottet, kommunstyrelsen, personalenheten

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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Beslutsattestanter med ersättare för samhällsbyggnadsnämndens förvaltning år 2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för år 2021 utse beslutsattestanter och ersättare enligt förvaltningens upprättade attestlista.
Samhällsbyggnadsnämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta
beslut om förändringar eller kompletteringar av beslutsattestanter
och dess ersättare under kalenderåret.
______
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har utfärdat tillämpningsanvisningar till reglementet för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Nämnden ska för sin förvaltning, varje år utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. Nämnden kan också uppdra åt förvaltningschefen att
fatta beslut om förändringar eller kompletteringar under året. Uppdraget som beslutsattestant är personligt.
I uppdraget att utse beslutsattestant ligger även att ha ansvar för att
utsedda personer har kunskap om omfattningen och innebörden av
ansvaret i sina uppdrag och dessutom tillse att det finns interna kontroller som ger information om brister i denna kunskap.
Attestlistan är en förteckning över samtliga beslutsattestanter och
deras ersättare för 2021 inom samhällsbyggnadsnämnden. Varje beslutsattest är kodad med en ansvarskod, där samtliga ansvarskoder
inom SBN börjar med siffran 8. Denna ansvarskod återfinns i den
ekonomiska redovisningen.
Beslutsunderlag
Reglemente och tillämpningsanvisningar för attest och kontroll av
ekonomiska transaktioner
Attestlista för år 2021 (daterad 2020-12-15)
Beslutsgång
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till samhällsbyggnadsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet
på lika villkor och finner att så skett.
Beslutet skickas till: Beslutsattestanter, ersättare, ekonomienheten
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Dnr. 2021-000052

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till delegationsordningen att gälla från och med den 4 januari 2021.
_____
Ärendebeskrivning
I enlighet med 6 kapitlet 37 § och 7 kapitlet 5 § i kommunallagen
(2017:725) (nya) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en
ledamot, en ersättare eller en anställd hos kommunen, att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss gruppärenden.
I samband med kommunfullmäktiges beslut om ny förvaltningsorganisation har miljö- och byggnadsnämnden bytt namn till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden har fått ett
förändrat uppdrag från kommunfullmäktige som börjat gälla från
och med den 1 januari 2021. En ny delegationsordning har därför
tagits fram. Helt nytt i delegationsordningen är avsnitten om ”Personal och arbetsmiljö” och ”Dataskydd”.
Beslutsunderlag
Förslag till delegationsordning
Beslutsgång
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till samhällsbyggnadsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet
på lika villkor och finner att så skett.
Ersättarens mening
Margareta Lindgren (MP): Samhällsbyggnadsnämnden ska inte delegera till beredningsutskottet att ta beslut att granska om program
och förslag till detaljplan.
Många stora ändringar kan göras mellan samrådsskedet och
granskningen. Därför bör hela nämnden ta del av förslaget, innan
det går vidare till granskning. Nämnden bör få möjlighet att diskutera, fråga, ifrågasätta, lämna åsikter och föreslå ändringar i förslaget innan detta går till granskning. Sakägare, intresseorganisationer,
andra nämnders och myndigheters yttranden i samrådet sammanfattas i ett samrådsyttrande, varpå tjänstemännen bemöter detta och
gör ändringar, kanske även ytterligare utredningar behöver göras
inför granskningen.
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

forts
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Det är därför av yttersta vikt och en demokratifråga att nämnden
behåller beslutsrätten att lämna till granskning då hela nämnden har
ansvar för planen och ska stå bakom den.
Nämnden ges möjlighet att yttra sig över förslag till samråd. Ledamoten eller ersättaren har då några dagar på sig att läsa in, ta ställning och komma med åsikter på ett stort material som inte setts tidigare. Det är svårt att då sätta sig in i allt på så kort tid. Det är först
när det ändrade förslaget med alla yttrandena kommer upp på nytt
igen, som det finns möjlighet att ta till sig förslaget. Se vilka konsekvenser detta kan leda till och komma med input efter att ha fått
en inblick i hur alla andra ser på planen, diskussioner har skett i
partigrupperna och hur till exempel. länsstyrelsen resonerar angående riksintressen, klimatanpassning med översvämningar höjda
havsnivåer, hållbarhetsfrågor med mera. Möjligheten med detta arbetssätt gör att nämnden kan göra ändringar före granskning som
gör att planen kanske sedan kan antas med mindre risk för att bli
överklagad.

Beslutet skickas till:
Delegater, ersättare

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Öppnande av anbud hos samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Följande är behöriga att delta vid öppnandet av anbud enligt lagen
om offentlig upphandling:
Förvaltningschef, verksamhetschefer, enhetschefer, nämndens sekreterare och upphandlare, två i förening.
______
Ärendebeskrivning
Enligt 12 kapitlet 10 § Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
ska anbud öppnas samtidigt och så snart som möjligt efter anbudstidens utgång, vid en förrättning där minst två personer som utsetts
av den upphandlande myndigheten ska delta. Anbuden ska föras
upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem som deltar i förrättningen.
Beslutsgång
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till samhällsbyggnadsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet
på lika villkor och finner att så skett.

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef, verksamhetschefer, enhetschefer, nämndens sekreterare och upphandlare

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Delgivning med samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förutom ordföranden, ska
förvaltningschefen, verksamhetschefer, enhetschefer, nämndens
sekreterare och registrator vara behörig att ta emot delgivning med
samhällsbyggnadsnämnden.
______
Ärendebeskrivning
Enligt 29 § i samhällsbyggnadsnämndens reglemente med föreskrifter om nämndernas arbetsformer, ska delgivning med en
nämnd ske med ordföranden, verksamhetschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.
Beslutsunderlag
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Beslutsgång
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till samhällsbyggnadsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet
på lika villkor och finner att så skett.

Beslutet skickas till:
Ordförande, förvaltningschef, verksamhetschefer, enhetschefer,
nämndens sekreterare och registrator

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Dnr. 2021-000037

Undertecknande av samhällsbyggnadsnämndens handlingar
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nämndens skrivelser,
avtal och andra handlingar som beslutas av en nämnd, undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschef,
verksamhetschefer eller enhetschef inom respektive område.
Vid förfall för ordföranden inträder vice ordförande och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avtal och andra handlingar som med stöd av delegationsuppdrag beslutas på samhällsbyggnadsnämndens vägnar undertecknas av delegaten.
______
Ärendebeskrivning
Enligt 30 § i samhällsbyggnadsnämndens reglemente med föreskrifter om nämndernas arbetsformer, ska skrivelser, avtal och
andra handlingar som beslutas av en nämnd, undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
Vid förfall för ordföranden inträder vice ordförande och vid förfall
för denne den ledamot som nämnden utser.
Beslutsunderlag
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Beslutsgång
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till samhällsbyggnadsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet
på lika villkor och finner att så skett.

Beslutet skickas till:
Ordförande, vice ordförande, förvaltningschef, verksamhetschefer,
enhetschefer inom respektive område

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Dnr. 2021-000053

Information om revidering av samhällsbyggnadsnämndens
nämndsplan med budget för år 2021 samt ekonomisk plan år
2022-2023
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden reviderar nämndsplan 2020-2023 utifrån kommunfullmäktiges beslut om kommunplan med budget för
2021, ekonomisk plan för 2022-2023 samt kommunstyrelsens revideringar och anpassningar med anledning av beslutade organisatoriska förändringar.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2020 beslutat om nya reglementen för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och
kultur- och utvecklingsnämnden utifrån beslutet i kommunfullmäktige den 31 mars 2020 om en ny förvaltningsorganisation. Samtidigt beslutades att miljö- och byggnadsnämnden får ett förändrat
uppdrag samt att nämnden erhåller ett nytt namn, samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut den 24 november avseende kommunplan utgick av tidsskäl från tidigare organisation, då anpassning inte
var möjligt inför detta sammanträde. Vid detta sammanträde delegerades rätten att omdisponera mellan nämndernas budgetramar till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen delegerades även rätten att
anpassa styrelsens och samhällsbyggnadsnämndens nämndsplaner
utifrån tidigare organisationsbeslut och kommunplanen.
Anpassningar har skett i budgetramarna vilket medför att kommunstyrelsen överflyttar stora delar av styrelsens tidigare budgetram till
samhällsbyggnadsnämnden. Totalt överflyttas 92 530 tusen kronor
netto, kostnader om 110 176 tusen kronor samt intäkter om 17 646
tusen kronor.
Kommunstyrelsen överför också investeringsmedel om 30 250 tusen kronor för 2021, 37 000 tusen kronor för 2022 och 26 000 tusen
kronor för 2023. Beloppen för investeringarna är nettobelopp.

forts
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Anslagen för både drift och investeringar gällande de avgiftsfinansierade verksamheterna VA och renhållning överförs i sina helheter
från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden enligt framlagt förslag. Redaktionellt har all text avseende organisatoriska delar som flyttas till samhällsbyggnadsnämnden flyttas över från styrelsens nämndsplan till samhällsbyggnadsnämnden och placerat
under lämpliga rubriker i befintlig nämndsplan.
Den 8 december godkände kommunstyrelsen framlagda budgetmässiga korrigeringar samt reviderade nämndsplaner för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige beslut den 27:e oktober 2020 § 100
Kommunfullmäktige beslut den 24:e november 2020 § 120
Kommunstyrelsen beslut den 8:e december 2020 § 235
Beslutsgång
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till samhällsbyggnadsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet
på lika villkor och finner att så skett.

Beslutet skickas till:
Verksamhetschefer och enhetschefer

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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Dnr. MBN2020-000777

Förslag till mottager av Hallands museiförenings diplom för
god byggnadsvård
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av riktlinjerna för utdelning av Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård
samt informationen om att ärendet kommer att behandlas vidare vid
nämndens sammanträde i februari månad.
_____
Ärendebeskrivning
Hallands museiförening delar varje år ut diplom för god byggnadsvård inom Hallands län.
Diplom kan tilldelas:
1. Ägare av fastighet, där byggnad eller byggnader iståndsatts
och/eller förnyats på ett från miljösynpunkt och från kulturhistoriska utgångspunkter föredömligt sätt.
2. Fastighetsägare som med omsorg vårdar miljömässigt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
3. Enskild person eller organisation som genom opinionsbildning
eller på annat sätt gjort väsentliga insatser för bevarande och
vård av någon kulturhistoriskt betydelsefull byggnad eller
byggnadsmiljö.
4. Projekt som kombinerar god byggnadsvård med målet att också
hitta nya användningsområden för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse vars ursprungliga användning inte längre är aktuell.
Förslag till mottagare av diplom får lämnas av byggnadsnämnder,
kulturnämnder samt hembygdskretsar i Hallands län och ska vara
föreningen till handa senast den 12 mars 2020.
Beslutsunderlag
Hallands museiförenings skrivelse den 26 oktober 2020
Beslutsgång
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till samhällsbyggnadsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet
på lika villkor och finner att så skett.
Beslutet skickas till:
akten
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 10

Sammanträdesdatum

2021-01-04

Dnr. 2021-000034

Informations- och diskussionsärenden
a) Utbildningsplan för samhällsbyggnadsnämnden.
Fredrik Nilsson
b) Information om samhällsbyggnadsnämndens personalansvar
Maria Petersson
c) Information om översiktsplanering
Mikael Lennung, Katinka Lovèn
d) Ledamöternas och ersättarnas inspel
Beslutsgång
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till samhällsbyggnadsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet
på lika villkor och finner att så skett.
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SBN § 11

Sammanträdesdatum

2021-01-04

Dnr. 2021-000038

Deltagande vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde på
distans
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter intygar att samtliga deltagare har deltagit på lika villkor under dagens sammanträde.
_____
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagens 6 kapitlet 24 § kommunallagen har
nämndsledamöter rätt att delta i sammanträden på distans, under
förutsättning av fullmäktige har fattat beslut om detta, vilket kommunfullmäktige i Laholms kommun har.
Distansdeltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid
samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan delta på lika villkor i enlighet med kommunallagen och Laholms kommuns riktlinjer för sammanträden på distans.
Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter intygar på fråga från ordföranden att så har skett under dagens sammanträde.
Ledamöter och ersättare som har deltagit på distans via Teams:
Sverker Johansson (C)
Kennet Gertsson (M)
Siv Påhlsson (S)
Mikael Sanden (SD)
Johanna Olsson (M)
Jan Fredriksson (M)
Lamis Al Nouri (C)
Margareta Lindgren (MP)
Leif Sunesson (S)
Lars Inge Johansson (LP)

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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