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Samhällsbyggnadsnämnden

Sekreterare .................................................
Erik Hansson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Malin Thydén-Kärrman (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Carl Larsson (M)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-09-20
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontoret

.................................................Underskrift

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 08:00-13:00

Beslutande ledamöter Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice 
ordförande), Ray Alexen (KV), Roger Andersson (S), Carl Larsson (M), Karl-
Anders Thorsson (C), Ann-Christin Wendpapp (S)

Ej tjänstgörande ersättare Abdiasiis Dahir (S), Gunnel Lindgren (KV), Per-Yngve Bengtsson (S)

Övriga närvarande Mats Andresen (samhällsbygnaddschef), Erik Hansson (nämndsekreterare), Sara 
Lindberg (ekonom), Siv Modée (ny plan- och byggchef), Anders Erlandsson 
(integrationshandledare)

Utses att justera Carl Larsson (M)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §84

1 (2)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-09-20

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§84

Granskning av styrning och intern kontroll avseende samhällsbyggnadsfrågor 
2016 SBN0125
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av granskningsrapport och missiv och lämnar 
kommentar som vidarebefordras till kommunstyrelsen, enligt bilaga (kommentarer missiv).
Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat samhällsbyggnads- och 
tillsynsnämnden i syfte att bedöma om det finns en tillräcklig styrning, uppföljning och intern 
kontroll samt säkerställer oberoendet i tillsyns- och tillståndsfrågor som rör kommunens 
verksamheter Samhällsbyggnadsnämnden har kommenterat missivet från EY och påpekar 
även att det är kommunfullmäktige som organiserar nämnderna
Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse Granskning av styrning och intern kontroll
 Kommentarer missiv
 Missiv gransking av sturning uppföljning och intern kontroll avseende 

samhällsbyggnadsfrågor
 Granskning av styrning, uppföljning och intern kontroll avseende samhällsbyggnadsfrågor
 §83 SBN AU Granskning av styrning, uppföljning och intern kontroll avseende 

samhällsbyggnadsfrågor
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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