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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 – 18:20, ajournering 15:00-15:25  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M), ej § 171 
Katrin Johansson Vice ordf. (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) §§ 150-152, 

158-170, 174-182 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Jan-Erik Abrahamsson Ledamot (S) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Bo Sandgren (S) 
Per-Ivar Johansson (C) § 171 
Catarina Flod §§ 171-173, 
183-192 
 

 Vakant plats (S) 
Britt Kilsäter (M) 
Gunnar Fastén 

 

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson 
Mats Olausson 
Patrik Engström 
Catarina Flod 
Tommy Mikkelsen 
Elisabet Rosengren 
Ulf Gustavsson 
Lennarth Malm 
 

(C) §§ 150-152, 158-170, 172-192 
(M) §§ 150-152, 159-166 
(S) 
(M) §§ 150-152, 158-170, 174-182 
(SD) 
(S) 
(S) 
(L) 
 

 

Övriga: Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, fastighetschef 
Marika Mårtensson, VA-chef §§ 150-152, 161 
Jörgen Svensson, verksamhetschef §§ 150-152, 161 
Susanne Andersen, ekonom §§ 150-152 
Christer Martinsson, projektledare §§ 160-161, 166 
Lars-Erik Johansson, revisorerna §§ 150-151 
Kenneth Aronsson, revisorerna §§ 150-151 
Frida Stålebjer, projektledare § 166 
Linnéa Persson, markförvaltare §§ 167-169, 186 
Martin Einarsson, markförvaltare §§ 167-170, 186 
Jonas Nilsson, systemansvarig §§ 167-170, 186 
Jonas Johansson, gatuingenjör §§ 175-183 
Christina Svensson, sekreterare 
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Utses att justera: Jörgen Kronsell (MP)  

Paragrafer: §§ 150-152, 158-192 

Justeringsdatum:  2018-10-02 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Jörgen Kronsell 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2018-09-26   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2018-10-03 Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-10-25 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 184 Svar – Granskning av tekniska nämndens ärendehantering, 2018/2582 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anta svaret som sitt eget. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har genomfört en förstudie av tekniska nämndens ärendehantering vars 
sammanfattande slutsats består i att det endast är nämndsekreteraren/registratorn som 
har en helhetsuppfattning om vilka ärenden som är aktuella för nämnden och att 
ärendehanteringen därför kan förtydligas vad avser roller och ansvar. 
 
Tekniska nämndens nämndsekreterare tillika registrator är placerad på kommunkansliet, 
som har det samlade nämndsekretariatet för samtliga nämnder. 
 
Inledningsvis kan konstateras att det i en sådan kombinerad tjänst som nämndsekreterare 
tillika registrator är, så innebär det att personen fyller en avgörande funktion i nämndens 
ärendehantering och är den som bäst överblickar nämndens olika pågående ärenden. Det 
är helt naturligt och uppfattas också som en styrka. Sedan har nämndsekreteraren 
självfallet löpande kommunikation med förvaltningschefen och andra chefer inom 
förvaltningen för att avgöra ärendens och handlingars tillhörighet till ansvarig tjänsteman.  
 
Revisorerna har lämnat tre bedömningar utifrån rapporten.  
 
Den första gäller att den administrativa handboken vad avser den nya regleringen om 
personuppgifter (GDPR) borde ha justerats innan lagen trädde i kraft. Kansliet instämmer i 
att så borde ha varit fallet, men att frågan nedprioriterats. Dock förs en löpande diskussion 
om hur den nya lagen ska hanteras vilket innebär att frågan ändock är levande. 
Administrativa handboken ska revideras så snart som möjligt.  
 
Den andra gäller att tydliggöra roller och ansvar i ärendeprocessen. Kansliets uppfattning 
är att det idag finns ett välfungerande arbetssätt, i enlighet med det som beskrivs i 
förstudien. Nämndsekreterare/registrator har löpande kontakter med förvaltningschef och 
andra chefer inom förvaltningen om inkommande ärenden, ärenden som ska till nämnd 
samt vilka ärenden som är under beredning. Sedan är det ansvarig tjänstemans ansvar att 
meddela om ett ärende är klart för avgörande i nämnd, varpå det då lyfts till beredning. 
 
Den tredje gäller publiceringen av handlingar för kännedom. Inom kansliet, dit 
nämndsekreterarna flyttades vid halvårsskifte 2017, pågår arbete för att göra de olika 
nämndernas arbetssätt så lika som möjligt. I det ingår att bedöma vad som är en handling 
för kännedom och hur den ska redovisas. Redan idag har åtgärder vidtagits så att 
redovisningen är likvärdig för samtliga nämnder. Det är inte möjligt att ha beredning kring 
handlingar för kännedom, då dessa publiceras löpande och sällan är av en sådan karaktär 
att ett politiskt avgörande krävs. 
 
Sammanfattningsvis görs bedömningen att roller och ansvar avseende ärendehanteringen 
och inkommande handlingar är förhållandevis tydliga. Revisonens bedömning att det finns 
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en risk för att brådskande ärenden inte delges nämnden tillräckligt snabbt delas inte.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-08-08 
Missiv - Förstudie om tekniska nämndens hantering av inkomna handling 
Granskningsrapport - Förstudie om tekniska nämndens hantering av inkomna handling 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Verksamhetschef Marika Mårtensson 
Verksamhetschef Christina Svensson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson


