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KOMMUITI

Miljö- och byggnadsnämnden

Plats och tid

Beslutande

Övriga nårvarande

Justerare

plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Kallingesalen, kl. 09:00

Ledamöter

Se särskild förteckning

Ersättare

Se särskild förteckning

Se särskild forteckning

Ola Robertsson (S)

Stadsh uset, 2020-03-25 kl. 1 2:45, omedel bart j u sterat

&Mgrw,re--
Asa Rosenius

HilleviAndersson (C)

Ola Robertsson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

lutsinstans Miljö- och byggnadsnämnden

Sammantrådesdatum 2020-03-25

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-26

Datum då anslaget tas ned 2020-04-19

Förvaringsplatsförprotokottet Stadshuset innevarande år, därefterCentralarkivet

Underskrift

Justerandes sign

Asa Rosenius, näm

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ersåttare

Tjänstemän

Hillevi Andersson (C), Ordförande
Magnus Persson (M), 1:e vice ordförande
Ola Robertsson (S), 2:e vice ordförande
Lars Sager (M)
Lennart Gustafsson (L)
Pär Dover (S)
DmitriAdellberg (S)
Bengt Sven Ake Johansson (SD)
Mattias Ronnestad (SD)
Johan Grönblad (SD)

Ulrik Lindqvist (S) tjänstgör för Christer Svantesson (S)
Mikael Carl6n (MP) tjänstgör för Lena Rosön (V)
Leif Hansson (M) tjänstgör för Bo Karlsson (C)

Willy Persson (KD)

Anette Andersson, förvaltn i ngschef
Asa Rosenius, nämndsekreterare
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Justerandes sign
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Miljö- och byggnadsnämnden

s64 Dnr 2020-000060

Revisionsrapport - granskning av beslutsunderlag och
protokoll - yttrande
Förvaltningschef Anette Andersson ftiredrar ärendet.

Sammanfattning
Revisionen har överlåimnat revisionsrapporten Granskning av
beslutsunderlag och protokoll till kommunstyrelsen och samtliga nämnder
ftir yttrande över rapporten.

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen och samtliga nämnder att:

l. Tydliggöra bedömningsavsnitten i protokollen så att dessa innehåller
styrelserVnåimndens bedömning av ärendet och inte en beskrivning.
2. Säkerställaattbesluten gär att ftirstå i sin helhet utan att läsaren hänvisas
till andra dokument eller bilagor.

3. Tydligare hänvisa till vilket beslutsunderlag som ligger till grund ftir
besluten i protokollen och säkerställa att dessa enkelt kan spåras.

Då miljö- och byggnadsnåimndens yttrande av olika skäl blivit ftirsenat, har
miljö- och byggnadsnämnden ombetts attfattabeslutet med omedelbar
justering.

Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden är medveten om att både beslutsunderlag och
protokollskrivningen kan göras mer tydlig. Redan under våren kommer
arbetet med att undvika förkortningar i beslutsunderlag och protokoll samt
att minska antalet bilagor till protokollet att påbörjas.

Miljö- och byggnadsftirvaltningen har även börjat se över utformningen och
motiveringen av beslut utifran beståimmelsen om motiveringsskyldighet i 32

$ ftirvaltningslagen. Befintliga mallar granskas och revideras ftir attbättre
leva upp till niimnda skyldighet. Av motsvarande skäl pågår även arbete med
att uppdatera handläggningsrutiner.
Motiveringsskyldigheten enligt 32 $ ftirvaltningslagen har på senare tid
också särskilt uppmärksammats på så kallade handläggarmöten. Avsikten är
vidare att inom kort hålla en intemutbildning ftir att bättre kunna leva upp till
lagstadgade krav.
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Miljö- och byggnadsnämnden

I Ronneby kommun är samtliga niimndsekreterare organiserade i en
kanslienhet under kommunledningsftirvaltningen. Denna ftirvaltning är i sin
tur underställd kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har i sitt yttrande till Revisionen angivit ftiljande
åtgärdspunkter:
1. Grunddokumentet med dess bilagor bland annat Riktlinje ftir
beslutsunderlag kommer att omarbetas.
2. Implementering av nya dokument.
3. Utbildningar i dokument- och ärendehanteringssystemet.
4. Kontroll av nämndernas ärendeberedningsprocess i enlighet med avsnitt
2.2.2 stycke 1 i granskningsrapporten.

Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig bakom åtgärderna i punkt 1 - 4 och
bedömer att åtgärderna kommer att påverka nåimndens arbete gällande
beslutsunderlag och protokoll på ett sådant sätt att man möter revisionens
rekommendationer.

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsntimnden beslutar att liimna ftiljande yttrande på
granskningen:

Miljö- och byggnadsniimnden är medveten om att både beslutsunderlag och
protokollskrivningen kan göras mer tydlig. Redan under våren kommer
arbetet med att undvika ftirkortningar i beslutsunderlag och protokoll samt
att minska antalet bilagor till protokollet att påbörjas.

Miljö- och byggnadsftirvaltningen har även börjat se över utformningen och
motiveringen av beslut utifrån beståimmelsen om motiveringsskyldighet i 32

$ ftirvaltningslagen. Befintliga mallar granskas och revideras ftir att bättre
leva upp till nämnda skyldighet. Av motsvarande skäl pågår även arbete med
att uppdatera handläggningsrutiner.
Motiveringsskyldigheten enligt 32 $ ftirvaltningslagen har på senare tid
också såirskilt uppmiirksammats på så kallade handläggarmöten. Avsikten åir

vidare att inom kort hålla en internutbildning ftir att bättre kunna leva upp till
lagstadgade krav.

I Ronneby kommun är samtliga nämndsekreterare organiserade i en
kanslienhet under kommunledningsftrvaltningen. Denna ftirvaltning är i sin
tur underställd kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har i sitt yttrande till Revisionen angivit ftiljande
åtgärdspunkter:

5(7)

'"*ä"'n 
ltrr? WJ



ffi KOMMU]T

SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL
2020-03-25

Miljö- och byggnadsnämnden

1. Grunddokumentet med dess bilagor bl a Riktlinje ftir beslutsunderlag
kommer att omarbetas.
2. Implementering av nyadokument.
3. Utbildningar i dokument- och åirendehanteringssystemet.
4. Kontroll av nämndernas åirendeberedningsprocess i enlighet med avsnitt
2.2.2 stycke I i granskningsrapporten.

Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig bakom åtgåirderna i punkt I - 4 och
bedömer att åtgärderna kommer att påverka nåimndens arbete gällande
beslutsunderlag och protokoll på ett sådant sätt att man möter revisionens
rekommendationer.

Miljö- och byggnadsniimnden beslutar att ärendet justeras omedelbart.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordfiirande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola
Robertsson (S), Lars Sager (M), Pär Dover (S) och Bengt Sven Åke
Johansson (SD).

Yrkanden
Ordfiirande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjåinsteftirslaget.

Propositionsordning
Ordftirande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och
nämnden bifaller detsamma.

Underlag
Slutlig rapport granskning av beslutsunderlag och protokoll
Mej I fran kommunsekreterare Christoffer Svensson.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen S 41 12020.
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Miljö- och byggnadsnämnden

Beslut
Miljö- och byggnadsnåimnden beslutar att lämna följande yttrande på
granskningen:

Miljö- och byggnadsnåimnden är medveten om att både beslutsunderlag och
protokollskrivningen kan göras mer tydlig. Redan under våren kommer
arbetet med att undvika frirkortningar i beslutsunderlag och protokoll samt
att minska antalet bilagor till protokollet att påbörjas.

Miljö- och byggnadsftirvaltningen har även börjat se över utformningen och
motiveringen av beslut utifran bestiimmelsen om motiveringsskyldighet i 32

$ ftirvaltningslagen. Befintliga mallar granskas och revideras ftir att bättre
leva upp till nämnda skyldighet. Av motsvarande skäl pågar även arbete med
att uppdatera handläggningsrutiner.
Motiveringsskyldigheten enligt 32 g ftirvaltningslagen har på senare tid
också såirskilt uppmärksammats på så kallade handläggarmöten. Avsikten är
vidare att inom kort hålla en internutbildning ftir att bättre kunna leva upp till
lagstadgade krav.

I Ronneby kommun är samtliga nåimndsekreterare organiserade i en
kanslienhet under kommunledningsftrvaltningen. Denna ftlrvaltning är i sin
tur underställd kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har i sitt yttrande till Revisionen angivit ftljande
åtgärdspunkter:
1. Grunddokumentet med dess bilagor bl a Riktlinje ftir beslutsunderlag
kommer att omarbetas.
2. Implementering av nya dokument.
3. Utbildningar i dokument- och iirendehanteringssystemet.
4. Kontroll av nämndernas ärendeberedningsprocess i enlighet med avsnitt
2.2.2 stycke 1 i granskningsrapporten.

Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig bakom åtgärderna i punkt 1 - 4 och
bedömer att åtgärderna kommer att påverka nåimndens arbete gällande
beslutsunderlag och protokoll på ett sådant sätt att man möter revisionens
rekommendationer.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet justeras omedelbart.

Exp:

Revisionen
Akten
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