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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-02-07

Plats och tid

Rådhuset, stora salen, kl 16.00-19.35

Beslutande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera

Lars Johansson
Samhällsbyggnadsnämnden, Björkegrenska gården, 12 februari 2019, kl 8.30

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Paragrafer
Sekreterare

Annette Knutsson

Ordförande

Carl-Göran Svensson

Justerande

Lars Johansson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-07

Datum för
anslags uppsättande

2019-02-12

Förvaringsplats
för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Datum för
anslags nedtagande

2019-03-06

Underskrift

Annette Knutsson
Protokollsutdrag intygas:

26-29

2

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-02-07

Beslutande:

Kristina Åhberg (M)
Carl Strömberg (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M)
Carl-Göran Svensson (C), ordförande
Mats Arnoldsson (L)
Pär Rosenberg (KD)
Lars Johansson (S)
Christl Bengtsson (S)
Jan-Erik Persson (S)
Ingmarie Jacobsen (F!)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Thomas Paulsson (SD)
Hans Dahlqvist (SD)

Övriga närvarande:

Lage Engebo (M))
Rikard Sköld (C)
Kaj Ovesson (M)
Hasse Bengtsson (S)
Hans-Olof Höglund (MP), avvek klockan 18.00
Mats Sundbeck (V), avvek klockan 18.00
Kjell Dahlberg (ÖP)
Jan Dahl (SD)
Anna Eliasson, enhetschef plan/exploatering
Fredrik von Segebaden, enhetschef hamn
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK
Johan Persson, avdelningschef VA
Lena Roos, kostchef
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Marie Nirhem, controller
Simret Kidane, ekonom
Susanna Söderberg, enhetschef gata/park
Ulf Widemark, enhetschef fastighet
Annette Knutsson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-02-07

Innehållsförteckning
Upprop och val av justeringsperson (2019/55), § 26
Årsbokslut 2018 (2018/265), § 27
Intern kontroll 2018, uppföljning (2018/148), § 28
VA-samverkan – val av politisk referensgrupp (2018/837), § 29

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

Sid 4
Sid 5
Sid 6
Sid 8
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 26

Sammanträdesprotokoll
2019-02-07

Dnr 2019/55

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Lars Johansson (S) väljs till att justera dagens protokoll.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

5

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 27

Sammanträdesprotokoll
2019-02-07

Dnr 2018/265

Årsbokslut 2018
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till årsbokslut avseende 2018 för
samhällsbyggnadsnämnden, inklusive rättstvister och entreprenader.
Beslutsunderlag
Årsbokslut för 2018, inklusive rättstvister och entreprenader
Överläggningar
Samhällsbyggnadschefen tillsammans med enhetschefer och avdelningschef redogör för de
olika enheternas resultat.
Ordförande, Carl-Göran Svensson (C) och andre vice ordförande Lars Johansson (S) har
inför dagens sammanträde sammanställt en skrivelse, daterad den 6 februari 2019, avseende inriktning/regler för ekonomistyrning m.m. Lars Johansson redogör för skrivelsen.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsbokslut för 2018, inklusive rättstvister och entreprenader.
Carl-Göran Svenssons och Lars Johanssons skrivelse, daterad den 6 februari 2019 tillsammans med bilaga ”Komponentavskrivning” bifogas beslutet.
Anteckning till protokollet
Nämnden godkänner följande protokollsanteckning från Ing-Marie Jacobsen (F!):
Anser att dagens SBN-möte inte ger oss fritidspolitiker en rättvis möjlighet att sätta sig in i
handlingarnas beslutsförslag på ett optimalt sätt.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 28

Sammanträdesprotokoll
2019-02-07

Dnr 2018/148

Intern kontroll 2018, uppföljning
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys och identifierat områden, vars bedömda sannolikhet anses vara hög och konsekvensen väsentlig.
Med analysen som grund upprättades ett förslag till intern kontrollplan för 2018, vilken
beslutades vid nämndens sammanträde 2018-03-22 § 54.
De förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun har med hjälp av Ernst & Young
granskat om kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll är ändamålsenligt. Revisorernas övergripande bedömning är att arbetet med intern kontroll behöver utvecklas. Variation i arbetet mellan nämnderna motverkar syftet med en ändamålsenlig intern kontroll. Revisorerna bedömer att arbetet inte prioriteras i tillräcklig utsträckning då
väsentliga punkter saknas.
Avseende samhällsbyggnadsnämnden bedömer revisorerna att det inte är tillfredsställande
intern kontroll att samma internkontrollplan använts för samhällsbyggnadsnämnden de
senaste två åren. Nämndens fördelning av ansvar och befogenheter ska även omfatta tydliga riktlinjer om vem det är som organiserar och utvecklar styrningen. Inga risk- och väsentlighetsanalyser har genomförts de senaste två åren.
I rapporten ges följande rekommendationer:
Kommunstyrelsen:
 stärka samordningen av arbetet med intern kontroll och följa upp efterlevnaden av
gemensamma processer.
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder:
 se över utbildningsbehovet bland tjänstemän och förtroendevalda.
Samtliga nämnder:
 tillse att det utförs en utökad risk- och väsentlighetsanalys, inklusive framtagande
av en så kallad bruttorisklista.
Vid kontroll av intern kontrollplan har avvikelser upptäckts och åtgärder vidtagits.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-22.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-11-22 § 237.
Intern kontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden 2018.
Uppföljning av intern kontrollplan september-december 2018.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 28 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-02-07

Dnr 2018/148

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Johansson (S): Återremiss – Internkontrollen är i nuvarande form inte tillfyllest särskilt avseende budgetuppföljning och prognos. Internkontrollen måste utvecklas.
Beslutsgång återremiss
Ordförande ställer proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslutat att
återremittera ärendet.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Ärendet återremitteras till förvaltningen. Internkontrollen är i nuvarande form inte
tillfyllest särskilt avseende budgetuppföljning och prognos. Internkontrollen måste utvecklas.

_______

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 29

Sammanträdesprotokoll
2019-02-07

Dnr 2018/837

VA-samverkan - val av politisk referensgrupp
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 27 september 2018 att godkänna projektdirektiv för
att återuppta arbetet avseende VA-samverkan mellan Simrishamns och Tomelillas kommuner.
Arbetet har pågått under hösten via en projektgrupp och en styrgrupp. I direktivet framgår
att i organisationen ska också finnas en politisk referensgrupp som ska tillsättas efter valet.
I styrgruppen har beslutats att referensgruppen ska bestå av tre politiker från vardera kommunen. Från Simrishamns kommun föreslås att den politiska referensgruppen ska utgöras
av Samhällsbyggnadsnämndens presidium.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-06
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-09-27 § 190
Projektdirektiv VA-samverkan 0.2
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Utse samhällsbyggnadsnämndens presidium till referensgrupp i arbetet med VAsamverkan mellan Simrishamns kommun och Tomelilla kommun.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden Tomelilla kommun
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

