Sam 19/2017

Protokoll

Programnämnd samhällsbyggnad
2017-01-19
Datum:
Klockan: 13:00 - 16:10
Plats:
Dialogen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Björn Sundin (S)
Hannah Ljung (C)
Ingalill Bergensten (KD)
Patrik Jämtvall (L)
Carina Toro Hartman (S)
Jonas Håård (S)
Lars Johansson (C)
Jessica Carlqvist (V)
Linn Andersson (M)
Krister Eriksson (M)
Helena Ståhl (SD)
Sara Richert (MP)

§1

§1

Tjänstgörande ersättare
Per-Erik Andersson (S)
Yngve Alkman (L)
Ida Eklund (S)
Anna Hedström (S)
Hossein Azeri (M)

Ersätter Thomas Esbjörnsson (S)
Ersätter Patrik Jämtvall (L) § 2
Ersätter Jessica Carlqvist (V) § 2
Ersätter Per Lilja (S)
Ersätter Daniel Granqvist (M)

Närvarande ersättare
Stefan Nilsson (V)

§ 1, del av § 2

Övriga
Martin Willén avdelningschef
Anita Iversen
Åsa Bellander programdirektör

Paragraf 1-2
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Julia Taavela, sekreterare
Justerat den 26 januari 2017

Björn Sundin (S), ordförande

Sara Richert (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 januari 2017.

§ 1 Attestförteckning
Ärendenummer: Sam 1205/2016
Handläggare: Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning
I lag (1997:614) om kommunalredovisning förutsätts att den ekonomiska
redovisningen sker enligt god redovisningssed och att en tillräcklig
ekonomisk kontroll upprätthålls i kommunen.
I kommunens attestreglemente, som fastställdes 1989, regleras ansvar och
rutiner för den interna kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden
ges ett helhetsansvar för den interna kontrollen inom sin förvaltning.
Varje nämnd ska utse attestanter för ett år i taget samt svara för att
upprätthålla en aktuell förteckning över utsedda attestanter. För att undvika
att fatta beslut vid alla personalskiften under löpande verksamhetsår
delegeras förändringar till programdirektör.
Beslutsunderlag
Attestförteckningar, bilaga 1-3
Attestinstruktion blankett, bilaga 4
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
1. Programdirektör samt ordförande har attesträtt för samtliga RENAR
inom programnämndens verksamhetsområde.
2. Förändringar i attestförteckning 2017 under löpande verksamhetsår
delegeras till programdirektör.
3. De föreslagna attestanterna utses för 2017.
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Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 2 Revidering av översiktsplan - samrådsbeslut
Ärendenummer: Sam 35/2017
Handläggare: Anita Iversen
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad har i uppdrag att ta fram förslag på en reviderad
översiktsplan. Ärendet är i nämnden för beslut om att ha samråd om
Stadsbyggnads utkast till reviderad översiktsplan.
Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ha en aktuell
översiktsplan som anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av
den fysiska miljön. När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan
ska kommunen samråda med länsstyrelsen, berörda kommuner och
regionen, men även ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter,
sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av
förslaget tillfälle att delta i samrådet. Syftet med samrådet är att få fram ett
så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och
påverkan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-12-22
Föredragning av översiktsplanen på sammanträdet
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Besluta om samråd av Stadsbyggnads utkast till reviderad översiktsplan
enligt Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 9 § under tiden 1 februari till 30
april 2017.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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