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Plats och tid

Centrumhuset, Henån, rum 1, 2013-05-23 kl. 08:15-12:10, 13:00-15:40

Beslutande

Bo Anderson, ej § 172
Els-Marie Ragnar
Birthe Hellman
Lars Edström
Kerstin Gadde
Michael Relfsson
Hans Stevander, ej §§ 175-177
Hans Pettersson, tjg ers § 172
Ulla Buhr, tjg ers §§ 175-177

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Kerstin Gadde

Justeringens
plats och tid

Miljö- och byggnadsnämndens expedition, Henån, tisdag 2013-05-28,
kl. 15.00

Sekreterare
……………………………………..
Mariethe Bergman
Ordförande

………………………………..
Bo Andersson, ej § 172

Justerare

……………………………………..
Kerstin Gadde

Paragraf 144-145, 147-152,
154-165, 167-170, 172-183

……………………………………..
Els-Marie Ragnar, § 172

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-05-23

Datum för anslags
uppsättande

144-145, 147-152, 154- Datum för anslags
165, 167-170, 172-183 nedtagande
2013-05-29

Förvaringsplats
för protokollet

Miljö- och byggnadsnämndens exp, Henån
…………………………………….
Mariethe Bergman

144-145, 147-152, 154-165,
167-170, 172-183
2013-06-19
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Mariethe Bergman, sekreterare
Pauline Rossödal, bygglovsadministratör
Arne Hultgren, miljö- och byggchef
Erik Mattsson, praktikant §§ 145-149
Ulrika Marklund, miljöstrateg §§ 147-149
Christina Kobel, miljöskyddsinspektör § 150
Anna Ringström, byggnadsinspektör § 150
Elisabeth Karlsson, bygglovhandläggare §§151-153
Åsa Johansson, bygglovarkitekt §§ 154-161
Simon Persson, byggnadsinspektör §§ 162-173
Åsa Landahl, arkitektstuderande §§ 162-173
Cecilia Segerstedt, bygglovarkitekt §§ 162-173
Kerstin Eliasson, bygglovarkitekt §§ 174-181
Hans Pettersson, ej tjg ers §§ 144-171, 173-183
Ulla Buhr, ej tjg ers §§ 144-174, 178-183
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MBN/2013:4
§ 144
Fastställande av dagordning

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande ändringar och tillägg:
Tillägg:
Punkt 2 b

Revisorernas anmärkning

2013:899

Punkt 8 b

Tofta 2:43

2012:2076

Punkt 20 b

Käringön 1:153

2012:943

Punkt 22 b

Lavön 2:81

2013:284

Punkt 26 b

Henån 1:245

2013:706

Punkt 30 b

Nöteviken 1:5

2012:1891

Punkt 29

Hjälmvik 6:54

2013:444

Punkt 32

Tegneby-Björneröd 2:3

2013:303

Utgår:

_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Mbn Ordf.
Mbn 1:e V.ordf
Mbn 2:e V.ordf
MBN/2013:658
§ 145
Budgetförslag för 2014 med plan för 2015-2016 avseende Miljö- och
byggnadsnämndens verksamhet
Miljö- och Byggchefen lämnar en föredragning om uppdragsmål och resursbehov för
miljö- och byggnadsnämndens verksamhet inom delområden för bygg- och
miljöverksamhet.
Utgångspunkten för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsmål utgör
kommunfullmäktiges inriktningsmål Kf 2010-06-23, § 70.
Miljö- och byggnadsnämnden har antagit motsvarande mål- och
inriktningsdokument som årligen revideras i samband med budgetarbetet.
Mål och inriktningsdokumentet utgår från de fyra perspektiven enligt modellen för
Balanserad styrning:
1. De som vi är till för
2. Verksamheter och processer
3. Medarbetare
4. Ekonomi
Myndigheten skall arbeta förebyggande för att anpassa medborgarnas intresse och
rättssäkerhet i förhållande till lagstiftningens mål och krav. Det är av största vikt att
Orustborna vet att de behandlas lika oavsett i vilket sammanhang de får sitt ärende
prövat. Därför är systematiskt kvalitetsarbete viktigt för att bland annat säkerställa
likabehandlingsprincipen. Respekten för den enskilde individen är avgörande för ett
bra bemötande.
Bygg
Ansökan om bygglov och förhandsbesked skall handläggas så att alla krav enligt
gällande lagstiftning och översiktsplanens intentioner efterlevs. När kommunen
uppträder som myndighet ska bemötandet vara professionellt, kompetent och
objektivt.
Myndigheten skall samverka i frågor som rör planfrågor och tillsyn med
förvaltningsområde för samhällsutveckling, (planverksamhet, mark- och
exploatering). Samverkan berör bl.a. framtagande av en kommunal sjöbodspolicy och
handläggning av bygglov i förhållande till planbestämmelser.
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Myndigheten skall aktivt arbeta med att ge råd och upplysningar samt
informationsmaterial till allmänheten i frågor om bygglov och förhandsbesked.
Särskild uppmärksamhet ägnas åt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga samt varsamhet vid
ändring av byggnader och bebyggelsemiljöer.
Miljö
Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden med ett 70-tal delmål
som beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö och dess natur- och
kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt.
Inriktning av tillsynsverksamheten skall ansluta till de lokala miljömålen och
policydokument. Lokalt miljömålsarbete integreras i kommunens ordinarie
miljöarbete, arbetet med hållbar utveckling, fysisk planering, byggnadsvård,
trafikplanering, Agenda 21 och folkhälsoarbetet.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att redovisa budgetförslag med inriktningsbudget för 2014 med plan
för perioden 2015-2016 och
att nämnden ställer sig bakom tillsättande av byggchef samt
att uppdra till förvaltningschefen att ta fram ett underlag till presidiet för denna
tjänst.
_________
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Dessutom behandlade miljö- och byggnadsnämnden 1 miljöärende,
12 strandskyddsdispenser, 11 bygglov och 7 övriga ärenden.
_________
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