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Kommunstyrelsen

Förslag om inrättande av utskott under kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Vid sammanslagning av dåvarande tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden till
nuvarande samhällsbyggnadsnämnd den 1 januari 2019 beaktades inte den jävsproblematik
som uppkommer när nämnden både söker eller är sakägare och samtidigt ska besluta eller
utöva tillsyn i samma ärende. När en nämnd är sökande eller sakägare i ett ärende anses
nämnden företräda kommunen som part. Förbud för en nämnd att besluta eller utöva tillsyn i
ärenden där nämnden företräder kommunen som part regleras i 6 kap. 7 § kommunallagen.
Samhällsbyggnadskontoret har utrett frågan och anger att de ärenden som främst berörs av
denna reglering är då gatu- och parkavdelningen eller kretsloppsavdelningen söker
planändring eller bygglov (för byggnation av exempelvis parker, reningsverk, skyltning,
transformatorstationer m.m.), eller då bygglovsavdelningen är skyldig att utöva tillsyn enligt
plan- och bygglagen över gatu- och parkavdelningen eller kretsloppsavdelningens
byggnader.
Dessa ärenden har hanterats tillfälligt under hösten 2019 och början av våren 2020 genom
att tjänsteperson under kommunstyrelsen har ansökt om exempelvis bygglov och att
samhällsbyggnadsnämnden beslutat i dessa ärenden. Denna konstruktion har varit en
tillfällig lösning och kommunledningskontoret föreslår nu en mer långsiktig och reglerad
lösning.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen inrättar ett jävsutskott för hantering
av ärenden där samhällsbyggnadsnämnden företräder kommunen som part i ett ärende och
därmed inte får besluta eller utöva tillsyn i samma ärende.
Kommunstyrelsen föreslår att utskottet utformas enligt följande:





Utskottet benämns jävsutskottet.
Utskottet består av tre ledamöter som väljs av kommunstyrelsen i separat valärende.
Utskottet fattar beslut på delegation av kommunstyrelsens, vilket regleras i
kommunstyrelsens delegationsordning.
Utskottet testas under återstående tid av mandatperioden 2019-2022 och utvärderas
inför kommande mandatperiod.

För att jävsutskottet ska inrättas krävs, förutom att kommunstyrelsen beslutar enligt
föreliggande förslag, att kommunfullmäktige beslutar om att omfördela beslutsmandat för
dessa ärenden från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen genom ändringar i
reglementen, att kommunstyrelsen beslutar om att utse ledamöter till utskottet samt att
kommunstyrelsen beslutar om att lämna delegation till jävsutskottet att fatta beslut i dessa
ärenden. Dessa beslut föreslås i separata ärenden.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär kostnader i form av administrativ tid och utökade kostnader i form av
ersättning till ledamöter i utskottet.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Ett jävsutskott som utgörs av tre ledamöter i kommunstyrelsen inrättas, under förutsättning
att kommunfullmäktige fattar beslut om nödvändiga ändringar i reglementen för
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
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