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Sammanträdesdatum

2019-09-26

Plats och tid

Torsdagen den 26 september 2019 i Tolen, Skrantahöjdsvägen 35,
klockan 11:00 – 11:35 mötet ajournerades klockan 11:15 – 11:25

Beslutande

Linda Brunzell (M), ordförande
Thomas Backelin (S), 1:e vice ordförande
Göran Pettersson (S), 2:e vice ordförande
Simon Jansson (C)
Simon Rahnasto (L)
Urban Jonsson (S)
Lars-Erik Karlsson (V)

Tjänstgörande ersättare

Lennart Johansson (S), tjänstgörande ersättare för Lars-Erik Karlsson (V)
Ronnie Erhard (M), tjänstgörande ersättare för Simon Jansson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

–

Övriga deltagare

Eleonore Åkerlund, förvaltningschef
Trond Reimers, bygg- och miljöchef
Malin Kvarth, verksamhetsutvecklare
Johanna Eklind, verksamhetsutvecklare
Agne Adolfsson, sekreterare

Utses att justera

Thomas Backelin (S)

Justeringens plats och tid

Bygg- och miljökontoret, den 27 september 2019 klockan 08.00

Ersättare

Göran Pettersson (S)

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………

Paragrafer

§§ 101-103

Agne Adolfsson
Ordförande

………………………………………………………

Linda Brunzell (M)
Justerare

………………………………………………………

Thomas Backelin (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-26

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift

………………………………………………………

Agne Adolfsson

Datum då anslaget tas ned

2019-10-21
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Sammanträdesdatum

2019-09-26

Ärendelista
MYN § 101
MYN § 102
MYN § 103

Justerarnas signaturer

Dnr 2019-00007 Rättelse av MYN § 79 Delårsrapport 2019 ....................................... 3
Dnr 2019-00121 Förslag på indikatorer till KF-mål..................................................... 4
Dnr 2019-00006 Samhällsbyggnadsinformation .......................................................... 7

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-26

MYN § 101

Dnr 2019-00007

Rättelse av MYN § 79 Delårsrapport 2019
Sammanfattning
Den 12 september 2019 fattade myndighetsnämnden beslut om
Delårsrapport 2019, MYN § 79. Efter justeringen upptäcktes
felaktigheter i delårsrapporten, som det behöver göras redaktionella
rättelser och ändringar av.
Ändringar som gjorts:
3 Vit prick ändrad till grön
3.1 Barn och unga som aldrig druckit alkohol. Utfall ändrat från
90 % till 89 %
Barn och unga som aldrig rökt. Utfall ändrat från 97 % till 93 %
Under rubriken:
Resultat för indikatorer under medborgar-/brukarperspektivet
-

Hur nöjda kommunens brukare är… Ändrat ”Delmål 2019” från
95 % till 84 %
Handläggning för bygglov utan avvikelse. Ändrat ”Resultat delår
2019” från 2,6 till 2,7
Handläggning för bygglov med liten avvikelse. Ändrat ”Resultat
delår 2019” från 5,1 till 5,3
Hur nöjda brukarna är med myndighetsnämndens verksamhet som
helhet. ”Delmål” ändrat från 84 % till 95 %
Barn och unga som aldrig druckit alkohol. ”Resultat delår 2019”
ändrat från 90 % till 89 %
Barn och unga som aldrig rökt. ”Resultat delår 2019” ändrat från
97 % till 93 %

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 september 2019
Myndighetsnämndens protokoll § 79 2019-09-12
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutade att godkänna rättelse av MYN § 79
Delårsrapport 2019.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
__
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-26

MYN § 102

Dnr 2019-00121

Förslag på indikatorer till KF-mål
Sammanfattning
Nämnderna och de helägda kommunala bolagen har fått i uppdrag från
kommunstyrelsen att ta fram förslag på lämpliga indikatorer att följa upp
fullmäktigemålen för mandatperioden 2020-2022. Myndighetsnämnden
återremitterade den 12 september 2019 MYN § 81 Förslag indikatorer
KF, för att om möjligt föreslå indikatorer för samtliga mål som ger
nämnden mer inflytande.
Myndighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen följande indikatorer:
- För fullmäktigemål 1, En god start: Antal genomförda
tillsynsbesök gällande rökförbudet på skolgårdar.
- För fullmäktigemål 2, Ett gott liv: Andelen kunder som är nöjda
med myndighetsnämndens handläggning av ärenden.
- För fullmäktigemål 3, Ett gott näringslivsklimat: Resultatet av
delfaktor ”tillämpning av lagar och regler” i svenskt näringslivs
rankning, resultatet av delfaktor ”service till företagen” i svenskt
näringslivs rankning, samt andel företagare som upplever ett gott
bemötande vid kontakt med myndighetsnämnden (NKI).
Utöver fullmäktiges indikatorer kommer måluppfyllelsen för
fullmäktigemålen att mätas genom att varje nämnd mäter sina respektive
nämndmål med hjälp av målens olika indikatorer. Arbetet med att ta fram
nya nämndmål och indikatorer för mandatperioden 2020-2022 pågår och
beräknas vara klart senast vid ingången i 2020.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-20
Förslag till beslut
Myndighetsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande
indikatorer:
För fullmäktigemål 1, En god start:
- Antal genomförda tillsynsbesök gällande rökförbudet på
skolgårdar.
För fullmäktigemål 2, Ett gott liv:
- Andelen kunder som är nöjda med myndighetsnämndens
handläggning av ärenden.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-26

forts. MYN § 102

Dnr 2019-00121

För fullmäktigemål 3, Ett gott näringslivsklimat:
- Resultatet av delfaktor ”tillämpning av lagar och regler” i svenskt
näringslivs rankning.
- Resultatet av delfaktor ”service till företagen” i svenskt näringslivs
rankning.
- Andel företagare som upplever ett gott bemötande vid kontakt med
myndighetsnämnden (NKI).
Utöver dessa indikatorer beslutade myndighetsnämnden även att föreslå
kommunstyrelsen att välja en indikator från samhällsbyggnadsnämnden
som visar tillgänglig mark för exploatering.

Mötet ajournerades klockan 11:15 – 11:25

Yrkande
Göran Pettersson (S) yrkade att Myndighetsnämnden föreslår
kommunstyrelsen följande indikatorer:
För fullmäktigemål 1, En god start:
- Enligt förvaltningens förslag.
För fullmäktigemål 2, Ett gott liv:
- Andelen privatpersoner och företag som är nöjda med
myndighetsnämndens handläggning av ärenden.
För fullmäktigemål 3, Ett gott näringslivsklimat:
- Andelen företag som upplever ett gott bemötande vid kontakt med
myndighetsnämnden (NKI).
Beslutsgång
Ordförande ställde Göran Petterssons (S) yrkande mot förvaltningens
förslag och fann att nämnden beslutade enligt Göran Petterssons (S)
yrkande.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-26

forts. MYN § 102

Dnr 2019-00121

Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen följande
indikatorer:
För fullmäktigemål 1, En god start:
- Antal genomförda tillsynsbesök gällande rökförbudet på skolgårdar.
För fullmäktigemål 2, Ett gott liv:
- Andelen privatpersoner och företag som är nöjda med
myndighetsnämndens handläggning av ärenden.
För fullmäktigemål 3, Ett gott näringslivsklimat:
- Andelen företag som upplever ett gott bemötande vid kontakt med
myndighetsnämnden (NKI).

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

7(7)

Sammanträdesdatum

2019-09-26

MYN § 103

Dnr 2019-00006

Samhällsbyggnadsinformation
Eleonore Åkerlund, förvaltningschef, informerade om
förvaltningsförändringar som rör Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

