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2013-03-21

Plats och tid

Centrumhuset, Henån, rum 1, 2013-03-21, kl. 08:15-12.10, 13.00-16.40

Beslutande

Bo Andersson
Els-Marie Ragnar
Birthe Hellman
Lars Edström
Kerstin Gadde
Michael Relfsson
Ulla Buhr, tjg ers.

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Els-Marie Ragnar

Justeringens
plats och tid

Miljö- och byggnadsnämndens expedition, Henån, tisdag 2013-03-26,
kl. 15.00

Sekreterare

……………………………………..
Mariethe Bergman

Ordförande

……………………………………..
Bo Andersson

Justerare

……………………………………..
Els-Marie Ragnar

Paragraf 81-86, 88-114

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-03-21

Datum för anslags
uppsättande

81-86, 88-114
2013-03-27

Förvaringsplats
För protokollet

Miljö- och byggnadsnämndens exp, Henån

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Mariethe Bergman

81-86, 88-114
2013-04-17
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Övriga deltagare: Mariethe Bergman, sekreterare
Pauline Rossödal, bygglovsadministratör
Arne Hultgren, miljö- och byggchef
Christer Hellekant, räddningschef § 82
Michael Severin, kommunjurist § 83
Linda Börjesson, utredningsassistent § 86
Cecilia Segerstedt, kommunarkitekt §§ 88-98
Leif Eriksson, byggnadsinspektör §§ 91, 94
Anna Ringström, byggnadsinspektör § 99
Elisabeth Karlsson, bygglovhandläggare §§ 100-101
Åsa Johansson, bygglovarkitekt §§ 100-108
Kerstin Eliasson, bygglovarkitekt §§ 109-112
__________
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Omröstningsprotokoll

Parti

1
Ledamot/ersättare

2
Närvarande

Omröstningsprotokoll
Mbn § 100
ja nej avst
X
X
X
X
X
X

Fpo
C
Fp
S
Fpo
S

o Bo Andersson
o Els-Marie Ragnar
o Birthe Hellman
o Lars Edström
o Kerstin Gadde
o Michael Relfsson
o Hans Stevander

X
X
X
X
X
X
-

M
Mp
S

e Hans Pettersson
e Marie Hedberg
e Ulla Buhr

X

X

Summa

7

5

____________________
¹ o = ordinarie, e = ersättare
² närvaro markeras med x
frånvaro markeras med -
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Mbn §
ja nej avst

Mbn §
ja nej avst
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MBN/2013:4
§ 81
Fastställande av dagordning

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande ändringar och tillägg:

Tillägg:
Punkt 6 b

Säckebäck 1:2

2008:1670

Punkt 18 b

Nösund 1:176

2012:952

_________
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Exp:
Marcus Larsson
Hans Blohm
Sotningstjänst i Väst AB
MBN/2013:283
§ 82
Årsrapportering till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende
kommunens åtgärder enligt Lag om skydd mot olyckor
Bakgrund och syfte
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) gör årligen tillsammans med
Länsstyrelsen en uppföljning av kommunernas verksamhet kopplad till lag 2003:778
om skydd mot olyckor. Uppföljningen utgör en del av den årliga nationella
uppföljning som MSB genomför enligt särskilt regeringsbeslut.
Uppföljningen sker bland annat mot den målbild för kommunens
skadeförebyggande och skadeavhjälpande arbete som framgår av det av
Kommunfullmäktige antagna Handlingsprogrammet enligt Lag om Skydd mot
olyckor.
Årsuppföljningen skall föredras för ansvarig nämnd.
Åtgärd
Räddningschefen klarmarkerade uppföljningen avseende Lag 2003:778 om skydd
mot olyckor 2013-02-07
Årsuppföljningen bifogas som bilaga.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
_________
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MBN/2012:2162
§ 83
Utbildningsinsats för myndighetsnämndens ledamöter i kommunallag och
förvaltningslagstiftning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2012-12-06, § 308 att under januari eller
februari 2013 genomföra en utbildning i kommunal- och förvaltningsrätt för
nämndens ledamöter.
Kommunjuristen påbörjade utbildningen i samband med ordinarie
nämndsammanträdet 21 februari. Fortsättningen av utbildningen sker i samband
med nämndsammanträdet 21 mars.
Beslut
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_________
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Exp:
Kommunkansliet
OKFS
MBN/2013:403
§ 84
Ändring av miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning, Ny plan- och
bygglag (lag SFS 2010:900).
Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning antogs 2011-05-12, § 102,
OKFS 3.2.2. Den nuvarande delegationsordningen som antogs maj 2011 anpassades
främst till den nya Plan- och Bygglagen (maj 2011) och utgick ifrån ett
delegationsförslag från Sveriges kommuner och Landsting (SKL).
Nämnden har därefter under 2012 kompletterat delegationen, senast samband med
personalförändringar, 2012-04-26, § 93, genom ändring av ersättar/samordningsansvaret för miljö- och byggchefens ansvarsområde samt 2013-02-21
avseende ändrad delegationsordning enligt miljöbalken och livsmedelslagen.
Denna ändring avser delegationsordningen enligt plan- och bygglagen genom en
anpassning till reviderad arbetsbeskrivning och arbetsuppdrag.
För delegationens fullgörande skall gälla de villkor som anges i miljö- och
byggnadsnämndens beslut 2011-05-12, § 102.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ändra delegationen enligt förslag daterat 2013-03-07, OKFS 3.2.2.
att den ändrade delegationen föreslås gälla från 2013-04-01.
_________
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MBN/2013:392
§ 85
Redovisning av arbetsmiljöenkät samt uppföljning av handlingsplan inom
miljö- och byggnadsförvaltningen
Bakgrund
Under december 2012 genomfördes en arbetsmiljöenkät inom miljö- och
byggnadsförvaltningen. Enkäten upptar en sammanställning av arbetsklimatet
(trivsel/arbetsmiljö) inom miljö- och byggnadsförvaltningen.
Syftet med enkäten är att fokusera på såväl positiva som negativa sidor av
arbetsmiljön och särskilt hur arbetsmiljön kan förbättras. Synpunkterna i enkäten har
lämnats utan spårbarhet till enskilda medarbetare. Personalen har vid
arbetsplatsträffen 2013-02-25 diskuterat enkätresultatet samt handlingsplanen.
Förvaltningschefen har under oktober 2012 informerat miljö- och
byggnadsnämnden om arbetsgivaransvaret samt det fortsatta arbetet med
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och handlingsplan för miljö- och
byggnadsförvaltningens verksamhet.
Nämnden beslutade att uppdraget med handlingsplanen skall återredovisas av
förvaltningschefen.
Förvaltningschefen lämnar en föredragning i samband med redovisning av
arbetsmiljöenkäten och handlingsplanen.
Beslut
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att notera informationen om arbetsmiljön samt att lägga densamma till handlingarna.
_________
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Dessutom behandlade miljö- och byggnadsnämnden 1 miljöärende, 1 strandskyddsdispens,
11 bygglov, 4 förhandsbesked och 11 övriga ärenden.
_________
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