Datum

2021-02-05

Miljö och Byggnadsnämnden

KALLELSE/underrättelse till sammanträde

Ledamot som är förhindrad att delta
inkallar ersättare att tjänstgöra
Det öppna sammanträdet börjar kl. 08:20
Ärende 2

Plats och tid Årholmen, onsdag 2021-02-17, klockan 08:15
Ordinarie
Anne Kolni (M)
Peter Kristensson (C)
Magnus Bylin (S)
Els-Marie Ragnar (FO)
*Anders Tenghede (V)
Övriga

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

Simon Sällström, sektorchef miljö och bygg
Ulrika Marklund, miljöchef
Sofia Vass, nämndsekreterare

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Digital signering, måndag 22 februari 2021
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Datum

2021-02-05
Miljö och Byggnadsnämnden

1.
2.
3.
4-19.
20.
21.

Ärende
Fastställande av dagordning
Miljö- och byggnadsnämndens
verksamhetsberättelse för 2020
Förvaltningens information
2021-02-17
Enskilda ärenden
Anmälan om inkomna
skrivelser/beslut
Anmälan av delegeringsbeslut
Nr 1-116

ORUST KOMMUN

Anne Kolni
Ordförande

Sofia Vass
Sekreterare

Diarienummer
MBN/2021:1
MBN/2021:248

Föredragande
s.5
s.6

MBN/2021:2

s.7

MBN/2021:3

s.59-60

MBN/2021:4

s.61
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Datum

2021-02-05
Miljö och Byggnadsnämnden

Omröstningsprotokoll

Parti

1
Ledamot/ersättare

2
NärvaOmröstningsprotokoll
rande
Mbn §
Mbn §
ja
Nej avst ja
nej

M
C
S
FO
V

o Anne Kolni
o Peter Kristensson
o Magnus Bylin
o Els-Marie Ragnar
o Anders Tenghede

M
MP
S
L

e Tommy Eriksson
e Kjell Dahlberg
e Inger Heimburger
e Peter Lanzén

Summa

__________________
¹ o = ordinarie, e = ersättare
² närvaro markeras med x
frånvaro markeras med

Mbn §
avst ja
nej

avst

Datum

2021-02-05
Miljö och Byggnadsnämnden

Fastställande av dagordning, MBN/2021:1
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att
-

fastställa dagordningen med följande ändringar och tillägg:

_________
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Datum

2021-02-05
Miljö och Byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsberättelse för 2020, MBN/2021:248
Förslag till beslut
Miljö och byggnadsnämnden beslutar:
1. att anta verksamhetsberättelsen för 2020.
2. att lägga den detaljerade redovisningen av miljöenhetens verksamhet för 2020 till
handlingarna.
__________
Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden redovisar årsberättelsen för verksamhetsåret 2020. Nämnden har
generellt sett väl följt de ekonomiska styrdokumenten.
Sektorn resultat är ett underskott på 27 tkr, alltså ingen avvikelse. Byggenheten redovisar ett
underskott på -1,3 mnkr och detta beror på intäktsbortfall genom reducerade bygglovsavgifter
och ett minskat antal bygglov för stora byggnationer. Miljöenhetens resultat är 1,3 mnkr bättre än
budget och på denna enhet har intäkterna blivit högre än budgeterat på grund av intäkter för
avloppstillstånd.
Totala personalkostnader beräknas uppgå till – 15,9 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre än budget.
Sektorns internhyror uppgår till – 0,5 mnkr för helåret.
Bedömning
Måluppfyllelsen enligt de av kommunfullmäktige och nämnden preciserade delmålen bedöms i
flera avseende tillfredsställande medan andra är av flerårskaraktär. Måluppfyllelsen framgår av
uppdragsdokumentet som är uppdelat i mål som antagits av kommunfullmäktige respektive av
miljö- och byggnadsnämnden, kompletterat av indikatorer för verksamheten.
Redovisningen sker i Stratsys system för verksamhetsplanering och uppföljning.
Sektor Miljö- och bygg arbetar målmedvetet med att förbättra dialog med allmänhet och
företagare och även att generellt förbättra rättssäkerhet, bemötande, service och
handläggningstider.
Bilagor
Verksamhetsberättelse 2020
Detaljerad redovisning av miljöenhetens verksamhet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Sektorchef miljö och bygg
Miljöchef
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Datum

2021-02-05
Miljö och Byggnadsnämnden
Dessutom kommer Miljö- och byggnadsnämnden behandla ett miljöärende, tre förhandsbesked,
nio bygglov och sju övriga ärenden.
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