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Plats och tid

Älvkullen
Onsdagen den 10 november 2021 kl 13:00

Kallade ledamöter

Camilla Kampf (M), Ordförande
Martin Olsson (C), 1:e vice ordförande
Lena Larsson (S), 2:e vice ordförande
Daniel Ell (M)
Fredrik Johansson (L)
Klas von Seth (MP)
Lars Johansson (V)
Lars Andersson (SD)
Eskil Öhrn (SD)

För kännedom

Tom Ström (M)
Rolf Svensson (C)
Mattias Svensson (L)
Martin Ekstrand (KD)
Göran Dahlgren (S)
Olof Sahlström (MP)
Kristina Toft (V)
Rolf Streijffert (SD)
Jack Ljungberg (SD)

Övriga kallade

Agneta Johansson, nämndsekreterare/systemadministratör
Gunilla Dencker Skog, kanslichef/miljöchef
Jesper Sundbärg, enhetschef
John Lepic, bygglovsarkitekt
Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef

Föredragningslista
Ärende/Föredragande
1

Upprop
Ordförande Camilla Kampf (M), Agneta Johansson

2

Närvaro av praktikant

3

Fastställande av föredragningslistan
Ordförande Camilla Kampf (M)

4

Anmälan av jäv

Tid

Dnr

KALLELSE
Datum

Sida

2021-11-04

2 (24)

TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

Kl. 13

MBN 2021/74

5

Val av justerare och bestämmande av dag och tid för
protokollets justering
Ordförande Camilla Kampf (M)

6

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med
komplementbyggnader, Åkersberg 1:118
John Lepic

7

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus,
Maglasäte 11:65
John Lepic

MBN 2021/75

8

Olovligt byggande
John Lepic

MBN 2021/20

9

Information om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus med komplementbyggnad, Jularp 1:5
John Lepic

MBN 2021/73

10

Miljö- och marklovsinformation
Gunilla Dencker Skog, Jesper Sundbärg

MBN 2021/43

11

Uppföljning av intern kontroll 2021 Risk- och
väsentlighetsanalys
Gunilla Denker Skog, Jesper Sunbärg

MBN 2021/10

12

Information av representant i Skånes Miljö- och
Hälsoskyddsförbund (SMHF) och Luftvårdsförbund 2021
Tom Ström (M)

MBN 2021/11

13

Information av representanter i Kommunala
pensionärsrådet respektive Kommunala handikapprådet
2021

MBN 2020/13

14

Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering

MBN 2021/2
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1

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande.
_____
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2

Närvaro av praktikant

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
Närvaro av praktikant X X från kommunledningskansliet på dagens sammanträde
godkänns.

Ärendebeskrivning
Praktikant X X från Lunds universitet praktiserar på kommunledningskansliet. Nämnden
behöver godkänna närvaro.
_____
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3

Fastställande av föredragningslistan

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
Föredragningslistan fastställs.
_____
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4

Anmälan av jäv

Ärendebeskrivning
Xxxx anmäler jäv på § XX/ Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare
anmäler jäv.
Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas
likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare
eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande.
Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv.
Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv
genom majoritetsbeslut. En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av
ledamöterna är närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara
beslutsför så får den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas
endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.

Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå.
Kommunallag (2017:725)
6 kap 28 §
En förtroendevald är jävig, om
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo,
förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets
utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den
förtroendevalde själv eller någon närstående, (Sakägarjäv, Intressejäv)
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken
angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets
utgång, (Ställföreträdarjäv t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon
själv är knuten till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i
saken, eller (Ombudsjäv)
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba
förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex.
beroendeförhållande till någon som direkt berörs av ärendet exempelvis
anställningskontrakt, starkt ideellt engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut
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i egna myndighetsärenden, vänskap, ovänskap etc.)

_____
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5

Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
1. Eskil Öhrn (SD) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kanslienheten onsdagen den 17 november
kl. 09:00.

Ärendebeskrivning
Vid förhinder ska den föreslagna justeraren själv finna ersättare, i första hand inom det
egna partiet och i andra hand inom partiets ”blockkonstellation”. I sista hand ska den
föreslagne justeraren med förhinder vända sig till kommunkansliet.

_____
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Dnr MBN 2021/74

6

Förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus med
komplementbyggnader, Åkersberg 1:118

Publiceras inte på grund av skyddande av personuppgift

Dnr BL 2021/302 i EDP Vision
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Dnr MBN 2021/75

7

Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus, Maglasäte 11:65

Publiceras inte på grund av skyddande av personuppgift

Ärendebeskrivning
Dnr BL-2021-309 i EDP Vision
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Dnr MBN 2021/20

8

Olovligt byggande

Publiceras inte på grund av skyddande av personuppgift

Ärendebeskrivning
Dnr ALLM-2020-259 i EDP Vision
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Dnr MBN 2021/73

9

Information om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus med
komplementbyggnad, Jularp 1:5

Publiceras inte på grund av skyddande av personuppgift

Ärendebeskrivning
Dnr BL-2021-307 i EDP Vision
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Dnr MBN 2021/43

10

Miljö- och marklovsinformation

Publiceras inte

Ärendebeskrivning
Dnr BL 2020-16 EDP Vision, Dnr 2019-0236 EDP Vision, Dnr 2020/187 EDP Vision

_____
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Dnr MBN 2021/10

11

Uppföljning av intern kontroll 2021 Riskoch väsentlighetsanalys

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
Uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2021 godkänns och läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Den interna kontrollplanen för 2021 antogs av nämnden i beslut i mars i år. Uppföljning
enligt plan har gjorts gemensamt av kanslichef och enhetschef för plan, bygg och projekt
den 21 oktober 2021.

1. Identifierad risk: Kommer alla väsentliga ärenden upp till hantering i nämnden?
Kontroll har skett genom genomgång av varannan delegationsrapport under 2021.
Rapporterna har läst igenom och i tveksamma fall har beslut tagits fram och läst
tillsammans med delegationsordningen. Inga beslut har funnits överskrida given
delegation. Slutsats: Alla väsentliga ärenden kommer upp till hantering i nämnden.
2. Identifierad risk: Debiteringar faller bort.
Intervju har skett med ansvarig administratör som berättat att det nu fungerar bättre med
debiteringarna. Tidigare fel har åtgärdats. Det krävs dock fortfarande en grundlig kontroll
av debiteringsfilen som skapas i Vision och korrigering av vissa metadata innan
överföring kan ske till ekonomisystemet. Den genomgång och korrigering av metadatan i
Vision krävs har inte kunnat genomföras pga att systemadministratören är […].
Åtgärderna bedöms vara genomförda innan årsskiftet. Problemet med att danska
adresser skrivs om till svenska adresser har återkommit, felsökning pågår. Inom kort ska
ett serverbyte ske vilket kan skapa nya problem, frågan följs av ansvarig administratör. På
miljöenheten har faktureringen av de fasta debiteringarna försenats pga missförstånd
gällande avgiftsbefrielse beslutad av kommunstyrelsen.
Jämförelse har skett mellan debiteringsfiler från Vision och genomförda faktureringar i
ekonomisystemet. Inga fel har upptäckts.
Slutsats: inga debiteringar faller bort men vissa risker kvarstår. Ytterligare uppföljningar
bör genomföras.
3. Identifierad risk: Bostadsanpassning – överskrider budget. Vi betalar för åtgärder som
ej är bidragsberättigade.
De största besluten har granskats och jämförts med socialnämndens beslut. Inga åtgärder
som inte är bidragsberättigade har hittats. Rimlighetsbedömning av fakturerade belopp
har genomförts. Budgetuppföljning har gjorts och budgeten följs. De senaste två åren har
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kostnaderna för bostadsanpassning minskat. Större anpassningar är nu ovanliga.

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseuppföljningIK2021.docx
2. FASSTÄLLDTTN interna kontrollplan 2021.docx.pdf
_____
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Dnr MBN 2021/11

12

Information av representant i Skånes
Miljö- och Hälsoskyddsförbund (SMHF)
och Luftvårdsförbund 2021

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Information av nämndens representant Tom Ström (M) i Skånes Miljö- och
Hälsoskyddsförbund (SMHF) och Luftvårdsförbund 2021.
_____
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Dnr MBN 2020/13

13

Information av representanter i
Kommunala pensionärsrådet respektive
Kommunala handikapprådet 2021

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från kommunala pensionärsrådet (KPR) 2021 anmäls till tillstånds- och
tillsynsnämnden.

Kallade förtroendevalda är:
Daniel Ell (M) utses som ledamot i Kommunala pensionärsrådet (KPR) 2020-2022.
Camilla Kampf (M) utses som ersättare i Kommunala pensionärsrådet (KPR) 2020-2022.
Martin Olsson (C) utses som ledamot i Kommunala handikapprådet (KHR) 2020-2022.
Göran Dahlgren (S) utses som ersättare i Kommunala handikapprådet (KHR) 2020-2022.

Beslutsunderlag
1. kpr-protokoll-2021-05-10-signerat.pdf
2. kpr-protokoll-2021-09-29-signerat.pdf
_____
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Dnr MBN 2021/2

14

Redovisning av beslut tagna med stöd av
delegering

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
Redovisningen av beslut tagna i oktober med stöd av delegering läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den
delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot
står det nämnden fritt att återkalla delegeringen. Vid dagens sammanträde redovisas
följande:

1. Delegationsrapport oktober 2021.pdf.pdf, miljö-, bygg- och bostadsanpassningsbeslut
tagna med stöd av delegering oktober 2021. Publiceras inte på grund av skyddande av
personuppgift

_____

