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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-01-16 

Anslags uppsättande 2015-01-23 Anslags nedtagande 2015-02-13 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnad stab 

  

Underskrift/anslaget av 
Anna-Karin Filipsson 

 

Plats och tid Stadshuset, Ovalen 9:00 – 12: 00 

  

Beslutande Bengt Ek (S) ordförande 

Stig Sjölund (V) vice ordförande 

Beatrice Åström (S)  

Jonas Vikström (S) 

Margit Johansson (S) 

Lennart Sundberg (S) § 1 – 8  

Catrin Gisslin (MP) 

Håkan Johansson (M) 

Ivar Gustafsson (FP) 

Allan Samuelsson (C) 

Martin Åström (NS) tjg ersättare 

Dan Nilsson (S) tjg ersättare § 9 

  

Övriga deltagare Dan Nilsson (S) adjungerad § 1 – 8  

Jennie Lehtipalo, stabschef 

Samhällsbyggnad 

Mikael Ferm, enhetschef Miljö- och 

hälsa 

Anna-Karin Filipsson, sekreterare 

Ulla-Stina Fredman, ers sekreterare 

Leif Wågman, kvalitetssamordnare 

Samhällsbyggnad § 9 

Ingbritt Dahlquist, Miljö- och hälsa 

Ingrid Olofsson,  Miljö- och hälsa 

Annika Eliasson,  Miljö- och hälsa 

Roger Andersson,  Miljö- och hälsa 

Monica Lindberg,  Miljö- och hälsa 

Ulf Isaksson,  Miljö- och hälsa 

Therese Berglund,  Miljö- och hälsa 

Karin Forsgren,  Miljö- och hälsa 

Olga Persson,  Miljö- och hälsa 

Marlene Sjölund,  Miljö- och hälsa 

§ 9 

  

Utses att justera Beatrice Åström 

  

Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab 2015-01-23 kl 13:00 

  Paragrafer §§ 1 – 9  

  

Sekreterare Anna-Karin Filipsson  

  

Ordförande Bengt Ek  

  

Justerande Beatrice Åström  
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§  1 

Val av justerare 

 

Beslut 

Beatrice Åström utses till justerare. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämndsekreteraren föreslår Beatrice Åström som justerare. 

 

En lista på förslag till justerare under året bifogas som bilaga. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga Förslag justerare Miljö- och tillsynsnämnden 2015 
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§  2 

Inrättande av arbetsutskott  

Diarienr 15MSN9 
 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden inrättar ett arbetsutskott enligt miljö- och tillsynsnämndens 

reglemente. 

 

Ärendebeskrivning  

Enligt Miljö- och tillsynsnämndens reglemente har nämnden rätt att inrätta ett arbetsutskott 

om behov föreligger.  

Miljö- och tillsynsnämnden bedömer att behov föreligger och beslutar att inrätta ett 

arbetsutskott. 

 

Beslutsunderlag 

Reglemente för Miljö- och tillsynsnämnden 
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§  3 

Val av ledamöter och ersättare till Miljö- och tillsynsnämndens 

arbetsutskott 
 

Diarienr 15MSN10 
 

Beslut 

1. Miljö- och tillsynsnämnden fastställer att arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter 

och fem ersättare. 

 

2. Miljö- och tillsynsnämnden utser som ledamöter i arbetsutskottet: 

Bengt Ek (S) 

Stig Sjölund (V) 

Margit Johansson (S) 

Ivar Gustafsson (FP) 

Håkan Johansson (M) 

 

3. Miljö- och tillsynsnämnden utser som ersättare i arbetsutskottet: 

Jonas Vikström (S) 

Mats Eriksson (V) 

Lennart Sundberg (S) 

Allan Samuelsson (C) 

Jeanette Åström (NS) 
 

Ärendebeskrivning  

Miljö- och tillsynsnämnden har enligt reglementet rätt att inrätta ett arbetsutskott. 

Reglementet föreskriver inte hur många ledamöter och ersättare som ska finnas i 

arbetsutskottet. Däremot att ledamöter och ersättare väljs av Miljö- och tillsynsnämnden 

bland dess ledamöter för samma tid som de invalts i Miljö- och tillsynsnämnden. 
 

Ordförande föreslår fem ledamöter och fem ersättare i arbetsutskottet.  
 

Miljö- och tillsynsnämnden föreslår som ledamöter till arbetsutskottet: 

Bengt Ek (S) 

Stig Sjölund (V) 

Margit Johansson (S) 

Ivar Gustafsson (FP) 

Håkan Johansson (M) 
 

Miljö- och tillsynsnämnden föreslår som ersättare till arbetsutskottet: 

Jonas Vikström (S) 

Mats Eriksson (V) 

Lennart Sundberg (S) 

Allan Samuelsson (C) 

Jeanette Åström (NS) 
 

Beslutsunderlag 

Reglemente för Miljö- och tillsynsnämnden 
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§  4 

Val av ordförande och vice ordförande till Miljö- och 

tillsynsnämndens arbetsutskott 
 

Diarienr 15MSN11 
 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden utser Bengt Ek (S) som ordförande och Stig Sjölund (V) som 

vice ordförande i Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott. 

 

Ärendebeskrivning  

Miljö- och tillsynsnämnden ska bland arbetsutskottets ledamöter för den tid som nämnden 

bestämmer, välja en ordförande och en vice ordförande.  

 

Miljö- och tillsynsnämnden föreslår Bengt Ek (S) som ordförande och Stig Sjölund (V) som 

vice ordförande i arbetsutskottet. 
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§  5 

Sammanträdesplanering 2015  

Diarienr 15MSN12 
 

Beslut  

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2015 

enligt bilaga 

 

Ärendebeskrivning  

Ett förslag till sammanträdesdagar och beredningar för 2015 för Miljö- och tillsynsnämnden 

och dess arbetsutskott, redovisas i bilaga och Miljö- och tillsynsnämnden föreslås godkänna 

förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 15MSN12-1 Sammanträdesplanering 2015 
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§  6 

Fastställande av delegationsordning för Miljö- och tillsynsnämnden  

Diarienr 15MSN13 
 

Beslut  

Miljö- och tillsynsnämnden fastställer delegationsordning enligt bilaga 15MSN13-1 att gälla 

tills vidare. 

 

Ärendebeskrivning  

Samhällsbyggnad har tagit fram ett förslag till delegationsordning för Miljö- och 

tillsynsnämnden och föreslår nämnden fastställa delegationsordningen. 

 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 15MSN13-1 Delegationsordning Miljö- och tillsynsnämnden 
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§  7 

Dokumenthanterings- och gallringsplan för Miljö- och 

tillsynsnämnden 
 

Diarienr 15MSN14 
 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden antar dokumenthanterings- och gallringsplan enligt bilaga 

15MSN14-1--2 att gälla tills vidare. 

 

Ärendebeskrivning  

Varje nämnd ska upprätta en dokumenthanterings- och gallringsplan som beskriver 

nämndens/-styrelsens handlingar och hur dessa hanteras. 

Samhällsbyggnad har i samråd med kommunens arkivarier upprättat en dokumenthanterings- 

och gallringsplan för förvaltningen och föreslår Miljö- och tillsynsnämnden anta denna.  

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 15MSN14-1--2 Dokumenthanterings- och gallringsplan för Samhällsbyggnad 
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§  8 

Attesträtter inom Miljö- och tillsynsnämndens ansvarsområde  

Diarienr 15MSN15 
 

Beslut  

1. Miljö- och tillsynsnämnden utser förvaltningschef Samhällsbyggnad som 

beslutsattestant för hela förvaltningen. 

 

2. Miljö- och tillsynsnämnden utser avdelningschefer inom förvaltningen som 

beslutsattestanter inom sina respektive avdelningar. 

 

3. Miljö- och tillsynsnämnden medger vidare möjlighet för förvaltningschef 
Samhällsbyggnad att delegera till annan anställd inom förvaltningen och 

avdelningschef att delegera till sig underställd personal. 

 

4. Förvaltningschefs delegation enligt punkten 1 omfattar belopp upp till 10 miljoner 

kronor.  

 

5. Avdelningschefs delegation enligt punkten 2 omfattar belopp upp till 5 miljoner 

kronor.  

 

6. Delegation enligt punkten 3 omfattar de belopp som förvaltningschef eller 

avdelningschef har delegation på enligt punkt 1 respektive 2. 

 

Ärendebeskrivning  

Varje nämnd ska enligt kommunens attestreglemente § 8 utse personer eller 

befattningar/funktioner med rätt att attestera samt ersättare för dessa.  

 

Samhällsbyggnad föreslår förvaltningschef och avdelningschefer som beslutsattestanter med 

möjlighet att vidaredelegera beslutsattesträtt längre ut i organisationen. Vidare att 

förvaltningschefs delegation enligt punkten 1 omfattar belopp upp till 10 miljoner kronor. 

Avdelningschefs delegation enligt punkten 2 omfattar belopp upp till 5 miljoner kronor. 

Delegation enligt punkten 3 omfattar de belopp som förvaltningschef eller avdelningschef 

har delegation på enligt punkt 1 respektive 2. 

 
Beslutsunderlag 

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar 
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§  9 

Övriga frågor  

Diarienr 15MSN2 
 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner att utskick av handlingar levereras digitalt via den 

kommunala epostadressen. 

Ärendebeskrivning 

- Miljö- och tillsynsnämndens reglemente gås igenom. 

 

- Leif Wågman, kvalitetssamordnare på Samhällsbyggnad informerar om mål och 

uppdrag i VEP 2015-2017 enligt bilaga 15MSN2-2. 

 

- Omvärldsorientering – Detta kommer att vara en stående punkt på dagordningen 

framöver som föredras av förvaltningschef där aktuella kommande ärenden informeras 

om samt viktiga händelser som kan komma att påverka nämndens arbete. Ett viktigt 

motiv för det senare är att tydliggöra nämndens roll i ett vidare sammanhang. 

Jennie Lehtipalo informerar om kommande ärenden angående Riktlinjer för intern 

kontroll, verksamhetsplan för Samhällsbyggnad och internbudget. Mikael Ferm 

informerar om vindkraftsansökan Markbygden etapp 3.  

 

- Årsredovisning 2014 för Teknik- och servicenämnden, Miljö- och byggnämnden och 

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning kommer att antas av 

kommunstyrelsen. Miljö- och tillsynsnämnden kommer att delges beslutet. 

 

- Nämnden kommer vid varje sammanträde att få en genomgång av förvaltningens 

ekonomi i form av månadsbokslut, fördjupade månadsrapporter, delårsbokslut samt 

årsredovisning.  

 

- Nämndsekreterare Anna-Karin Filipsson informerar om ersättningar för kommunens 

förtroendevalda. Föreskriften och nödvändiga blanketter kommer att läggas ut på 

nämndens sida på www.pitea.se. 

 

- Som ett led i kommunens arbete att arbeta ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 

perspektiv har kommunstyrelsen beslutat om ett breddinförande av läsplattor till 

nämnder och fullmäktige. Användande av läsplattor gör det möjligt för nämndernas 

ledamöter att läsa handlingar direkt i läsplattan. Det förenklar arbetet för 

nämndsekreterarna och sparar kostnader för porto och kopieringskostnader. 

Redan nu har alla ledamöter och ersättare en kommunal epostadress. 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner att utskick av handlingar levereras digitalt via 

den kommunala epostadressen fram till nästa sammanträde då en genomgång kan 

göras hur man hämtar sammanträdeshandlingar på Miljö- och tillsynsnämndens sida 

på www.pitea.se. Ledamöterna hämtar digitala handlingar där fram till dess att 

läsplattor införs i nämnden.  
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- Nämndens sammanträde den 26 – 27 februari kommer förutom sammanträde att vara 

ett utbildningstillfälle för nämndens ledamöter och ersättare med fokus på nämndens 

uppdrag. Anmälan om deltagande och eventuell specialkost anmäles till 

nämndsekreterarna senast den 10 februari. 

 

- En kommunövergripande utbildning för ledamöter och ersättare kommer att utföras i 

kommunledningskontorets regi vid två tillfällen, 23/2 halv dag och 24/2 hel dag samt 

4/3 halv dag och 5/3 hel dag. Kallelse till detta skickas av kommunledningskontoret. 

 

- Mikael Ferm och tjänstemän presenterar enheten miljö- och hälsoskydd enligt bilaga 

15MSN2-3. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 


