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Mariethe Bergman, sekreterare
Arne Hultgren, miljö- och byggchef
Lena Sedin, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 96
Kerstin Eliasson, bygglovarkitekt §§ 97-104
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MBN/2012:9
§ 92
Fastställande av dagordning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande ändringar och tillägg:
Tillägg:
Punkt 5 b

Ammedalen 1:7

2012:301

Punkt 10

Långelanda-Röra 2:12

2012:1899

Punkt 11

Långelanda-Röra 2:12

2012:395

Punkt 23

Tofta 2:155

2011:1181

Punkt 24

Kila 1:72

2011:1870

Punkt 27

Nöteviken 1:42

2007:233

Utgår:

_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
MBN/2012:571
§ 93
Förslag till organisationsförändring genom ändring av tjänster med ersättar/samordningsansvar för vidaredelegering av verksamhetsuppgifter inom miljöoch byggnadsförvaltningen
Orust kommun har sedan 1 januari 2011 organisatoriskt ändrat miljö- och
byggnadsnämndens ansvar som fristående myndighetsnämnd med personalansvar.
Miljö- och Byggnadsnämndens ansvar innebär ett uttryckligt och lagreglerat
myndighetsansvar vilket främst berör Miljöbalken, Plan- och Bygglagen samt
Livsmedelslagen. Förvaltningen omfattar i nuläget totalt ca 18 inrättade tjänster.
Miljö- och Byggnadsnämnden har antagit ett mål- och inriktningsdokument för 2012
med plan 2012-2013. Förvaltningschefens ansvar är att utifrån budget och
verksamhetsansvar planera och leda verksamheten i enlighet med de av nämnden
angivna prioriteringsgrunderna.
Miljö- och Byggnadsnämnden har utöver det lagreglerade ansvaret, även ett uttalat
behov av en stabil, effektiv organisation med god tillgänglighet och handlingskraft.
Syftet med personalförändringarna är att genom en strukturell förändring av
organisationens uppbyggnad med tydliga ansvarsnivåer, kunna allmänt minska
förvaltningens sårbarhet för att skapa praktiska förutsättningar för helhetsuppdraget
som framgår av nämndens inriktningsbudget.
Miljö- och byggchefen redovisar en konsekvensbeskrivning enligt PM 2012-03-28.
Förslaget är att inom ramen för nämndens verksamheter (miljö-/byggsektor) inrätta
en miljöstrategtjänst och en kommunarkitekttjänst med ersättaransvar för
förvaltningschef. Ersättare för förvaltningschef (miljö- och byggchefen) för
miljöpersonal (miljöstrateg) respektive för byggpersonal (kommunarkitekt) gäller vid
planerad/oplanerad ledighet.
Föreslagna personer för uppdragen som miljöstrateg (Ulrika Marklund) och
kommunarkitekt (Cecilia Segerstedt) kommer därmed att i samverkan med
förvaltningschefen utveckla verksamheten för en förbättrad inriktning, effektivitet,
kompetensförsörjning och arbetsmiljö.
Kommunstyrelsen har under mars 2012 beslutat om vakansprövning vid tillsättning
av tillsvidaretjänster. Organisationsförändringen medför ändrade tjänster, vilket
innebär ett krav på vakansprövning av kommunstyrelsen.
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Ersättaransvar/samordningsansvar i övrigt som påverkar delegationen beslutas av
miljö- och byggnadsnämnden.
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen inrätta tjänster som kommunstrateg och
kommunarkitekt inom miljö- och byggnadsförvaltningen.
att ansvaret för tjänsterna miljöstrateg och kommunarkitekt, omfattar ett ersättar/samordningsansvar för förvaltningschefen vid planerad/oplanerad frånvaro.
Ersättaransvaret omfattar ett helhetsansvar för verkställighetsuppdrag inom
förvaltningen i det fall endast en av ersättarna är tjänstgörande.
att ersättaransvaret därutöver inträder om förvaltningschefen särskilt meddelat och
informerat berörda ersättare om och när ansvaret inträder. Sådana arbetsuppgifter
kan t ex vara att företräda förvaltningschefens ansvar vid överläggningar i samband
med prövning av miljö-/byggärenden, arbetsgruppmöten etc. Delegation och
arbetsordning anger när uppgifter överförs till ersättare. Förvaltningschefen har alltid
ett ansvar vid vidaredelegering enligt de begränsningar som framgår för uppdragen.
att ersättaransvaret omfattar delegation enligt delegationsordningen vid utlämnande
av offentlig handling inom myndigheten och rättidsprövning. Miljöstrateg anges som
första ersättare för uppdragen enligt delegationsordningen.
att för båda tjänsterna gäller löpande arbetsledande verksamhetsuppgifter som
samordningsansvariga för respektive personalgrupp efter vidaredelegering av
förvaltningschef. Vidaredelegering av samordningsansvaret skall i god tid och tydligt
informeras berörd personal. Ansvaret skall vara tydligt preciserat för uppgifterna.
Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret att planera hur ersättar- och
samordningsuppdragen kan planeras och fullföljas.
att betydande förändringar som påverkar ersättaransvaret enligt delegation skall
anmälas och beslutas av miljö- och byggnadsnämnden.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
VfSU
Roland Kindslätt
MBN/2012:569
§ 94
Tillsättande av arbetsgrupp för kommunal sjöbodspolicy
Miljö- och byggnadsnämnden anser att det finns ett uttalat behov för en kommunal
sjöbodspolicy. En sjöbodspolicy bör tas fram gemensamt med verksamheten för
samhällsutveckling.
En policy utgör dock endast kommunens inriktning/syfte som ett komplement till
de myndighetskrav som regleras enligt PBL. Sjöbodspolicy kan även utgöra ett
viktigt underlag vid inriktning av kommunens tillsynsinsatser.
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att lämna förslag till kommunstyrelsen att kommunen beslutar tillsätta en
arbetsgrupp gemensamt med verksamheten för samhällsutveckling och miljö- och
byggnadsnämnden
att för detta arbete tillsätta en politisk styrgrupp som avrapporterar till
kommunstyrelsen samt
att förvaltningarna gemensamt uppdras redovisa hur uppdraget skall genomföras.
_________
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Dessutom behandlade miljö- och byggnadsnämnden 2 miljöärenden,
8 förhandsbesked, 7 bygglov, 3 strandskyddsdispenser och 4 övriga ärenden.
_________
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