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Bygg- och miljönämnden 

 

    

 Sammanträdesdatum torsdagen den 7 april 2022   

 Paragrafer §§ 44-48  

 Plats och tid Grupprum Ek, Kungsgatan 6, kl. 14:00  

  

 Beslutande Se närvarolista, s. 2  

    

    

    

 Justeringsdag fredagen den 8 april 2022  

 Tid för anslag 2022-04-08–2022-04-30  

      

 Magnus Ludvigsson(L), ordförande Teija Åhlin, sekreterare  

      

 Lillemor Svensson (S), justerare   

      

    

 Detta protokoll är digitalt signerat och saknar därför underskrifter.  
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Närvarolista och omröstningsprotokoll 
LEDAMÖTER NÄRVARO OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 
      
 TJG EJ TJG         
Magnus Ludvigsson (L) 
 

X          

Peter Myrasch Regnell (C) 
 

X          

Per-Yngve Velander (M) ersätts av Jan-
Olof Högqvist (M) 
 

--  
        

Lillemor Svensson (S) 
 

X          

Catherine Maxdotter (S) 
 

X          

Christer Wannberg (S) ersätts av Jan-Erik 
Tynong (SD) 
 

--  
        

Kennet Johansson (SD) 
 

X          

 

ERSÄTTARE           

Helena Torstensson (C) 
 

          

Alvar Magnusson (C) 
 

          

Jan-Olof Högqvist (M) ersätter Per-Yngve 
Velander (M) 
 

X  
        

Christina Andersson (S) 
 

          

Eric Johansson (S) 
 

          

Azad Faruk Aslan (V)           

Jan-Erik Tynong (SD) ersätter Christer 
Wannberg (S) 
 

X  
        

Närvaro på plats markeras med X, närvaro på distans markeras med D 
    
ÖVRIGA NÄRVARANDE PARAGRAFER   
Herman Claesson, verksamhetschef §§ 44-48   
Teija Åhlin, sekreterare §§ 44-48   
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§ 44   Val av justerare och justeringsdag 
Dnr 72777 

Beslut  
Lillemor Svensson (S) utses att tillsammans med nämndens ordförande justera 
protokollet fredagen den 8 april 2022. 
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§ 45   Yttrande på Remiss från kommunstyrelsen -
Reglemente nämndernas arbetsformer   
Dnr 2022-00011 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att svara kommunstyrelsen enligt 
kommunförvaltningens, sektor samhällsservice yttrande. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2021 om en ny organisation för 
Söderhamns kommuns nämnder. Genom beslutet uppdrogs 
kommunfullmäktiges valberedning att arbeta fram förslag till reglementen för de 
nya nämnderna. Valberedningen har tillsammans med 
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till ett särskilt reglemente för 
nämndernas arbetsformer.  

 
Beslutsunderlag 
Sektor samhällsservice tjänsteutlåtande den 15 mars 2022 
Förslag till reglemente för nämndernas arbetsformer. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 46   Yttrande på Remiss från kommunstyrelsen -
Reglemente kommunstyrelsen  
Dnr 2022-00012 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att svara kommunstyrelsen enligt 
kommunförvaltningens, sektor samhällsservice yttrande. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2021 om en ny organisation för 
Söderhamns kommuns nämnder. Genom beslutet uppdrogs 
kommunfullmäktiges valberedning att arbeta fram förslag till reglementen för de 
nya nämnderna. Valberedningen har tillsammans med dåvarande 
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till nytt reglemente för 
kommunstyrelsen.  
 
I remissvaren bör särskild uppmärksamhet ges åt gränsdragningen mellan 
kommunstyrelsens och nämndernas respektive bolagens eget ansvarsområde. 

 
Beslutsunderlag 
Sektor samhällsservice tjänsteutlåtande den 15 mars 2022 
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 47   Yttrande på Remiss från kommunstyrelsen -
Reglemente samhällsservicenämnden  
Dnr 2022-00013 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att svara kommunstyrelsen enligt 
kommunförvaltningens, sektor samhällsservice yttrande. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2021 om en ny organisation för 
Söderhamns kommuns nämnder. Genom beslutet uppdrogs 
kommunfullmäktiges valberedning att arbeta fram förslag till reglementen för de 
nya nämnderna. Valberedningen har tillsammans med 
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till nytt reglemente för 
samhällsservicenämnden.   
 
Förslaget till reglemente för samhällsservicenämnden utgår dels från befintliga 
reglementen för arbetsmarknads- och socialnämnden, bygg- och miljönämnden 
samt kultur- och samhällsservicenämnden, dels från Sveriges kommuner och 
regioners grundförslag till hur sådana reglementen bör utformas. 
 
De övervägningar och bedömningar som gjorts framgår i sin helhet av sektor 
samhällsservice yttrande nedan. I remissvaren bör särskild uppmärksamhet ges 
åt ett antal frågor som framgår i yttrandet.  

 
Beslutsunderlag 
Sektor samhällsservice tjänsteutlåtande den 15 mars 2022 
Förslag till reglemente för samhällsservicenämnden. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 48   Yttrande på Remiss från kommunstyrelsen -
Reglemente jävsnämnden  
Dnr 2022-00014 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att svara kommunstyrelsen enligt 
kommunförvaltningens, sektor samhällsservice yttrande. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2021 om en ny organisation för 
Söderhamns kommuns nämnder. Genom beslutet uppdrogs 
kommunfullmäktiges valberedning att arbeta fram förslag till reglementen för de 
nya nämnderna. Valberedningen har tillsammans med 
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till reglemente för 
jävsnämnden. 
 
Förslaget till reglemente för jävsnämnden utgår från förslaget till reglemente för 
samhällsservicenämnden och avsikten är att dessa ska komplettera varandra. I 
syfte att förenkla regelbeståndet och för att förenkla framtida revideringar av 
nämndernas uppdrag framgår detaljerna vad avser verksamhetsområdet och de 
delegerade befogenheterna i samhällsservicenämndens reglemente, medan av 
föreliggande reglemente framgår i vilka fall ärenden i stället ska handläggas och 
beslutas av jävsnämnden. 
 
Reglementet utgår också från SKR:s grundförslag till hur nämnders reglementen 
bör utformas. Genom bestämmelsen i 12 § i förslaget till reglemente blir 
reglementet om nämndernas arbetsformer, som hanteras i ett separat ärende, 
bindande för jävsnämnden. 
 
I remissvaren bör särskild uppmärksamhet ges åt gränsdragningen mellan 
jävsnämnden och samhällsservicenämnden enligt 1 och 2 §§ i förslag till 
reglemente. 

 
Beslutsunderlag 
Sektor samhällsservice tjänsteutlåtande den 12 mars 2022 
Förslag till reglemente för jävsnämnden. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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