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Samhällsbyggnadsnäm
nden
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Plats och tid

Skräddaren
kl. 16:00-20:15

Beslutande

Karl-Johan Karlsson (C) (ordförande)
Bo Olsson (S) (vice ordförande)
Lars Larsson (S)
Thomas Olofsson (S)
Karin Schagerlind (M)
Lars Bolminger (L)
Christian Wiberg (MP)
Lennart Pettersson (S)
Björn Dahlin (M) ersätter Thorsten Larsson (M)
Boris Jernskiegg (SD)
Börje Claesson (L) ersätter Björn Källhult (KD)
John Hedlund (V)
Leif Åkerblad (C)

Ej tjänstgörande
ersättare

Martin Pehrsson (S)
Mats Bjelkemyr (SD)
Cecilia Wihlborg (S)
Robert Adrell (V)
Annette Heineman (S)

Övriga deltagare

Fredrik Linusson (Förvaltningschef)
Mika Lindberg (Avdelningschef ekonomi)
Rebecca Tollemark (Nämndsekreterare)
John Eriksson (Avdelningschef kretslopp)
Sophia Cohen (TF enhetschef bygglov)

Utses att justera

Bo Olsson (S)

Justeringens plats och
tid

Protokollet justeras digitalt.

Paragrafer

§§22-23

Sekreterare

Rebecca Tollemark
Ordförande

Karl-Johan Karlsson (C)
Justerande

Bo Olsson (S)
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§ 22 2020.504 SBN

Uppföljningar och bokslut 2020
Ärendebeskrivning
Enligt styrmodellen skall ett årsbokslut per 31 december göras.
Utöver en ekonomisk redovisning i årsbokslutet ska nämnden redovisa måluppfyllnad samt
hur verksamheten har fortlöpt under året. Årsbokslutet består även av en
personaluppföljningsdel.
Skattefinansierade verksamheter
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter redovisar ett positivt resultat
på 3 042 tkr. Både positiva och negativa avvikelser påverkar resultatet men framförallt är det
kostnaderna i verksamheten som blivit lägre än budgeterat. Investeringsutfallet är 11 143 tkr
lägre än budgeterat totalt sett.

Avfallsverksamheten
Totalt redovisar avfallsverksamheten ett positivt resultat på 2 291 tkr innan reglering mot
abonnentkollektivet. Hela resultatet används för att reglera den skuld som finns till
skattekollektivet. Efter reglering är den återstående skulden 2 599 tkr.
Investeringsutfallet är 3 085 tkr lägre än budgeterat och beror främst på att behovet av att
investera i något nytt fordon inte funnits under 2020, vilket det tidigare planerats för.
VA-verksamheten
VA-verksamheten uppvisar ett positivt resultat för året uppgående till 2 693 tkr. Då
verksamheten bär med sig en skuld till skattekollektivet från föregående år regleras årets
överskott i sin helhet mot skattekollektivet, vilket innebär en snabbare återbetalning än
budgeterat. Efter reglering är den återstående skulden 978 tkr.
Årets VA-investeringar uppgick till 52 887 tkr, vilket är 67 803 tkr under budgeterad nivå. Till
övervägande del beror avvikelsen på förseningar i projektet för ombyggnad av
avloppsreningsverket i Nolhaga.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsbokslutet.
Beslutet justeras omedelbart.
Expedieras till
KS
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§ 23 2021.011 SBN

Beslut om sammanslagning av samhällsbyggnadskontoret och
miljöskyddskontoret
Ärendebeskrivning
I samband med rekrytering av ny förvaltningschef till miljöskyddsförvaltningen har frågan om
gemensam förvaltning aktualiserats. En utredning har gjorts för att se på förutsättningar och
frågor som rör en gemensam förvaltning som svarar mot både samhällsbyggnadsnämnden
och miljöskyddsnämnden.

Förvaltningens yttrande
Efter sommaren 2020 fick förvaltningschef på samhällsbyggnadskontoret och stabschef på
kommunledningskontoret i uppdrag från kommundirektören att utreda hur en
sammanslagning mellan miljöskyddskontoret och samhällsbyggnadskontoret skulle kunna se
ut.
I slutet av november var utredningen klar, i vilken en ny gemensam förvaltningsorganisation
för miljöskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden föreslås. I den nya
förvaltningsorganisationen samlas alla myndighetsbeslut och tillsynsärenden i en avdelning,
vilket innebär att plan- och byggenheterna delar på sig. Miljötillsyn och bygglovsärenden
samlas i en ny avdelning med en myndighetschef/avdelningschef och planenheten
organiseras med gata och park. Miljöstrategiska teamet delas upp mellan olika enheter och
de två enheterna ”Vatten” och ”Ledningsnät” på kretsloppsavdelningen slås samman.
De två nämndernas delegationsordningar kommer att revideras och myndighetschefen
kommer att få direktdelegation från både samhällsbyggnadsnämnden och
miljöskyddsnämnden.
Ärendet om sammanslagning av de två förvaltningarna har samverkats i den centrala
samverkansgruppen (CSG).
Förslag till beslut på sammanträdet
Christian Wiberg (MP) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
Karl-Johan Karlsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer inkomna yrkanden mot varandra och finner att förvaltningens förslag ska
bifallas.
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att samhällsbyggnadskontoret och
miljöskyddskontoret slås samman till en gemensam förvaltning med namnet
Utdragsbestyrkande
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samhällsbyggnadsförvaltningen.
2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ändrar nämndens reglemente
i enlighet med punkt ett.
Beslutet justeras omedelbart.
Reservation
Christian Wiberg (MP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Miljöpartiet motsätter sig en sammanslagning av miljöskyddskontoret och
samhällsbyggnadskontoret.
Frågan har diskuterats i flera omgångar tidigare, och vårt ställningstagande kvarstår. Vi vill
ha ett starkt och välutvecklat miljöarbete, avseende tillsyn av miljö och hälsa, och även
avseende det bredare arbetet för ekologisk hållbarhet. Vi tror att det fungerar bäst när
respektive förvaltning har en egen organisation med en egen förvaltningschef, med rätt
kompetens, som har fullt fokus på att arbeta mot en egen nämnd.
Vi tror det finns en risk att en sammanslagning kan äventyra kommunens miljöarbete.
Miljöpartiet vill se ett starkt och självständigt miljöskyddskontor som arbetar med den
lagstadgade myndighetsutövningen samtidigt som det förebyggande miljöarbete växlas upp.
Vi befarar att detta endast är första oroande steget. Hur lång tid kommer det ta innan även
de två nämnderna blir en nämnd? En sådan sammanslagning skulle radikalt minska
politikens möjligheter att påverka och styra verksamheten. Effekterna av en sådan
sammanslagning har vi upplevt sedan Tekniska nämnden & Samhällsbyggnadsnämnden
blev en gemensam nämnd. Dom tekniska frågorna har efter sammanslagningen trängs
undan och istället blir nästan allt fokus på frågor som härrör från tidigare
Samhällsbyggnadsnämnden. Finns inget som talar för att resultatet skulle bli annorlunda
med ännu en förvaltning under samma nämnd!
Expedieras till
KS/KF
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