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Miljö- och byggnadsnämnden KALLELSE/underrättelse till sammanträde  
 
 

 

Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 
 
 
Det öppna sammanträdet börjar klockan 08:20 
Öppna ärenden punkt 1-2 
 
 
Plats och tid  
Årholmen, 2022-02-16, klockan 08:15 
 
Ordinarie 
Anne Kolni (M) 
Peter Kristensson (C) 
Magnus Bylin (S) 
Els-Marie Ragnar (FO) 
*Anders Tenghede (V) 

Ersättare 
Tommy Eriksson (M) 
Inger Heimburger (S) 
Kjell Dahlberg (MP) 
Peter Lanzén (L) 
Christian Forslund (KD) 

Övriga 
Shkelqim Istrefi, tf. enhetschef bygg 
Ulrika Marklund, miljöchef 
Sandra Gustafsson, nämndsekreterare 
 
Justeringens plats och tid 
Digital signering, måndag 21 februari 2022 
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Ärende Diarienummer Föredragande 

1. Fastställande av dagordning MBN/2022:1 s.4 

2. Verksamhetsberättelse 2021 för sektor 
miljö- och bygg 

MBN/2022:254 Shkelqim & Ulrika, 
s. 5 

 
 
ORUST KOMMUN 
 
 
 
Anne Kolni  Sandra Gustafsson 
Ordförande  Sekreterare 
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Omröstningsprotokoll 
 

 

  
Parti  

1 
Ledamot/ersättare 

2 
När- 
va- 
rande 

  
 
Omröstningsprotokoll 
 
  
Mbn §                 Mbn §                  Mbn §  

     ja Nej avst ja nej avst ja nej avst 

M o Anne Kolni           
 

  

C o Peter Kristensson              
 

  

S o Magnus Bylin         
 

   

FO o Els-Marie Ragnar             
 

   

V o Anders Tenghede       
 

    

 
 

M e Tommy Eriksson                 

MP e Kjell Dahlberg                 

S e Inger Heimburger           

L e Peter Lanzén                

KD e Christian Forslund                
 

    

                  

   
Summa 

                
        

 
 

__________________ 

¹ o = ordinarie, e = ersättare 
² närvaro markeras med x 
  frånvaro markeras med  
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Fastställande av dagordning, MBN/2022:1 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
 

- fastställa dagordningen med följande ändringar och tillägg: 
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Verksamhetsberättelse 2021 för sektor miljö- och bygg, MBN/2022:254 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. Anta verksamhetsberättelse 2021 för sektor miljö- och bygg.  
2. Lägga den detaljerade redovisningen om miljöenhetens verksamhet för 2021 till 

handlingarna.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat en verksamhetsberättelse för 2021. 
 
Sektorn redovisar ett underskott på totalt -4,0 mnkr. Byggenheten redovisar ett underskott på -
4,4 mnkr och detta beror på intäktsbortfall genom reducerade bygglovsavgifter. Miljöenhetens 
resultat är 0,4 mnkr bättre än budget vilket beror på att intäkterna blivit högre eftersom en del av 
avgifterna för enskilda avlopp gav ett nettotillskott på ca 450 tkr. Extra bidrag på totalt 183 tkr 
från staten för tillsynen av Covid har bidragit till resultatet. 
 
Måluppfyllelsen enligt de av kommunfullmäktige och nämnden preciserade delmålen bedöms i 
flera avseende tillfredsställande medan andra är av flerårskaraktär. Sektor Sektorn redovisar en 
god måluppfyllelse. Sektorn har under året arbetet aktivt med handläggningstider, tillgänglighet 
och digitaliseringen vilket givit effekt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-04 
Verksamhetsberättelse 2021 – sektor miljö- och bygg, 2022-01-31. 
Detaljerad redovisning om miljöenhetens verksamhet 2021. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Sektor samhällsutveckling 
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Dessutom kommer Miljö- och byggnadsnämnden att behandla ett strandskydd, ett miljöärende, 

tio bygglov samt tre övriga ärenden. 
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