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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2023-01-10

 
 
Sammanträde med  Myndighetsnämnden 
 
Plats och tid Olsbergs Arena, konferensrummet kl. 08:30-10:45 
 
Beslutande 

Ledamöter Mats Danielsson (M) ordförande 
Johan Andersson (S), förste vice ordförande 
Tommy Ingvarsson (C), andre vice ordförande 
Mats Svensson (SD) 

 
Tjänstgörande ersättare Birgitta Johansson (S) tjänstgörande ersättare för Henrik Simonsen(S) 

Roger Siverå (SD) tjänstgörande ersättare för Roger Pålsson (M) 
 
 
Tjänstepersoner Karolina Eriksson, sekreterare 

Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef §§ 2-3 
Lise Lundén, sektorsekonom § 3 
Malin Larsson, plan- och byggchef 
Fredrik Holmqvist, miljö- och hälsoskyddschef 

  
  
Utses att justera Johan Andersson (S) 
 
Justeringens plats  Samhällsbyggnadssektorn, 2023-01-11 kl.08.00 Paragrafer 1-4 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Karolina Eriksson 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Mats Danielsson (M) 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Johan Andersson (S) 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Myndighetsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2023-01-10 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Samhällsbyggnadssektorn 
 
Datum då anslag  2023-01-11 Datum då anslag  2023-02-02 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Karolina Eriksson 
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 Upprop   

 Val av justerare   

 Godkännande av föredragningslistan   

§ 1 Sammanträdesplan 2023  4 

§ 2 Delegationsordning myndighetsnämnden 2023 Sbn 2023/1 5 

§ 3 Information om budget  6 

§ 4 Nyvalsutbildning reglementet - ansvarsområden och mötesordning  7 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden 2023-01-10 
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Mn § 1 Sammanträdesplan 2023 
  

Beslut  
Myndighetsnämnden beslutar  

att godkänna sammanträdesplan 2023 för myndighetsnämnden enligt förslag. 

Ärendebeskrivning  
Förslag till sammanträdesplan för 2023 har tagits fram enligt följande: 

Myndighetsnämnden: 
Tisdag 10/1 (obs! tisdag) 
Torsdag 9/2 
Torsdag 9/3 
Onsdag 5/4 (obs! onsdag pga skärtorsdag) 
Torsdag 4/5 
Torsdag 1/6 
Torsdag 7/9 
Torsdag 12/10 
Torsdag 9/11 
Torsdag 7/12 

Presidiemöte Myndighetsnämnden: 
Måndag 30/1 
Tisdag 28/2 
Tisdag 28/3 
Tisdag 25/4 
Tisdag 23/5 
Tisdag 29/8 
Tisdag 3/10 
Tisdag 31/10 
Tisdag 28/11 

Beslutsunderlag  
Förslag sammanträdesdagar 
Sammanträdesplan 2023 
      

Utdrag:  
Myndighetsnämnden 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden 2023-01-10 
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Mn § 2 Delegationsordning myndighetsnämnden 
2023 
Dnr Sbn 2023/1 

Beslut  
Myndighetsnämnden beslutar  

att anta delegationsordningen för myndighetsnämnden och  
 
att hänskjuta delen gällande kommunstyrelsens delegationsordning för anmälan 
till sammanträdet 9 februari. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2022-06-14 om en ny politisk 
organisation. Den nya organisationen innebär en så kallad renodlad 
nämndsorganisation till skillnad från de två sista mandatperioderna när 
kommunen har haft en nämndsorganisation gällande myndighetsbeslut och en 
beredningsorganisation till kommunstyrelsen gällande verksamhet och ekonomi.  

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2022-11-24 om vissa 
förändringar i nämndstrukturen men fortsatt en nämndsorganisation. Utifrån 
denna beslutade organisation har nu förslag arbetats fram på delegationsordningar 
i kommunstyrelsen och i respektive nämnd. 

Delegationsordningen för kommunstyrelsen innehåller en gemensam del med 
information och en del med de områdena som kommunstyrelsen delegerar. Dessa 
två delar beslutas av kommunstyrelsen och anmäls i nämnderna.  

Nämnderna har en tredje del som handlar om nämndens ansvarsområde och hur 
detta delegeras, den delen beslutas av varje nämnd.  

Kommunstyrelsens delar har juridiskt granskats och godkänts av 
kommunjuristerna. Nämndernas delar har granskats övergripande och är under 
2023 beroende av en fördjupad granskning. Förslagsvis sker detta under våren 
med beslut senast i juni i respektive nämnd, då finns det också en möjlighet för 
nämnden att justera utifrån hur man vill delegera besluten i sin verksamhet.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2023-01-02 
Kommunstyrelsens delegationsordning 2023 
Myndighetsnämndens delegationsordning 
      

Utdrag:  
Myndighetsnämnden 
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Myndighetsnämnden 2023-01-10 
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Mn § 3 Information om budget 
  

Beslut  
Förvaltningens förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sektorernas budgetramar 2023 fastställdes av det nyvalda kommunfullmäktige 
2022-10-27 §9. Kommunstyrelsen godkände verksamhetsplaner och 
internbudgetar för sektorerna 2022-11-29 §298, detta för att det skulle finnas 
internbudget vid årets ingång.  

De nyvalda nämnderna ska fastställa internbudgeten för respektive sektor 2023 då 
det är nämnderna som har det ekonomiska ansvaret under 2023. Nämnden har 
möjlighet att inom den av kommunfullmäktige fastställda ramen justera 
internbudgeten som kommunstyrelsen godkände 2022-11-29.  

För att nämnden ska få möjlighet att sätta sig in i sektorns budget informeras 
nämnden om budgeten på det konstituerande nämndsammanträdet i januari. På 
myndighetsnämndens sammanträde i februari ges information om den i 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade internbudgeten för 
samhällsbyggnadssektorn.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från sektorekonom Lise Rundén, Verksamhetsplan och 
internbudget 2023, samhällsbyggnadssektorn, 2022-11-09 
Verksamhetsplan 2023, samhällsbyggnadssektorn 
Tjänsteskrivelse från sektorekonom Lise Rundén, presentation av internbudget 
2023, 2023-01-03   
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Mn § 4 Nyvalsutbildning reglementet - 
ansvarsområden och mötesordning 
  

Beslut  
Myndighetsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Det kommer att hållas nyvalsutbildning. Den 18/1 heldag med tema ”juridik”. 
Därefter kommer utbildning att hållas gällande verksamheterna för hälften av 
politikerna 31/1 och 1/2  (grupp 1) samt för andra hälften 2/2 och 3/2 (grupp 2). 
Den 6/3 är det heldagsutbildning för bolagen. 

Beslutsunderlag  
Nyvalsutbildning 
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