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Miljö- och byggnadsnämnden

Övriga deltagare:

2021-04-21

Ulrika Marklund, miljöchef
Hans Blohm, räddningschef, paragraf 73-74
Sofia Vass, nämndsekreterare
Jenny Johnson, miljöadministratör
Elisabeth Karlsson, bygglovhandläggare, paragraf 75-92
Ola Sandberg, bygglovhandläggare, paragraf 74-90
Marie Arvidsson, miljöinspektör, paragraf 80
Carolina Theen, miljöinspektör, paragraf 80-81
Carina Petersson, miljöinspektör, paragraf 81-82
Philip Hillemalm, byggnadsinspektör, paragraf 88
Tommy Eriksson, icke tjänstgörande ersättare
Christian Forslund, icke tjänstgörande ersättare
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MBN/2021:1

Fastställande av dagordning
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att
- fastställa dagordningen
__________
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MBN/2021:616

Ny Sotningstaxa 2021
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:
- anta reviderad sotningstaxa 2021
- tidigare antagna sotningstaxor samtidigt upphör att gälla
__________
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun tillämpar avtalet om sotningsindex enligt Svenska kommunförbundets cirkulär
2002:82. SKL uppräknar årligen sotningsindex. Uppräkningen grundar sig på avtalet om median lön
för sotare mellan Sveriges Skorstensfejares Riksförbund och Svenska kommunalarbetarförbundet,
och dels Konsumentprisindex för 12-månaders förändring i februari.
Bedömning
Orust kommun följer enligt avtal SKL:s sotningsindex
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-19
Beslutet skickas till
Orust räddningstjänst
OKFS
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MBN/2021:606

Förslag till svar på motion om koldioxidbudget
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:
-

Avslå motionen, med hänvisning till att verksamhetens resurser behöver prioriteras till annat
arbete. Om möjligt kan frågan aktualiseras under nästa mandatperiod om situationen inom
verksamheten då tillåter.
__________
Förslag till beslut på sammanträdet
Anne Kolni (M) föreslår nämnden att avslå motionen, med hänvisning till att verksamhetens
resurser behöver prioriteras till annat arbete. Om möjligt kan frågan aktualiseras under nästa
mandatperiod om situationen inom verksamheten då tillåter.
Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt hennes förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kia Nordqvist (MP) föreslår i en motion daterad 2020-11-03:
- Att en koldioxidbudget tas fram under 2021
- Att den framtagna koldioxidbudgeten får liknande dignitet som den ekonomiska budgeten
som kommunalt styrmedel.
Utredning
Miljöenheten har fått i uppdrag att utreda motionen. Miljö- och byggnadsnämnden ska bereda
ärendet innan det överlämnas till kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige för beslut.
Klimatförändringarna är allvarliga och behöver adresseras. En koldioxidbudget är ett bra redskap för
att övergripande arbeta med klimatpåverkan. I inkommen motion från miljöpartiet de gröna på
Orust nämns det att klimatfrågan är global, men alla utsläpp är lokala. Det finns mycket vi kan göra
för att minska utsläppen av koldioxid. Klimatet är vår tids största ödesfråga, i kombination med
förlusten av biologisk mångfald, och påverkar alla andra miljömål. Frågan påverkar våra barns och
framtida generationers möjligheter till en stabil och fungerande tillvaro. Det är kommunernas ansvar
att själva vidta lämpliga åtgärder och för detta krävs det en samverkan mellan många lokala aktörer
för att ge resultat.
Det globala klimatavtalet från Paris slår fast att jordens temperaturökning ska hållas nere under två
grader och att världens länder även ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. I praktiken
innebär det att Sverige och andra industrialiserade länder måste minska sina utsläpp med 10–15
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procent årligen för att ha en chans att klara målet. Det kräver handlingskraft och att det globala
målet bryts ner till lokala avväganden och åtgärder.
EU har beslutat att koldioxidbudgetar ska vara en del av EU-ramverket för att nå Parisavtalet. Den
globala koldioxidbudgeten är den totala mängd koldioxid som kan släppas ut i atmosfären för att
klara ett visst temperaturmål. Den kan brytas ner och fördelas till lokala årliga koldioxidbudgetar.
Det blir ett verktyg för kommunerna att faktiskt kunna jobba konkret med frågan att nå lokalt
uppsatta mål. Miljöfrågorna är komplexa och ibland svåra att greppa.
Kommuner och regioner är organisationer som är helt beroende av politiska beslut och en
koldioxidbudget kan bli ett bra verktyg för att kommunicera frågan på ett mer lättförståeligt sätt.
Bedömning
Det strategiska arbetet inom miljö- och energiområdet handlar om att arbeta planerande och
förebyggande mot uppsatta lokala, regionala och nationella miljö- och energimål. Förslag till
miljöstrategiska insatser kan komma från olika håll, exempelvis från kommunledningar,
miljöstrategen eller miljö- och byggnadsnämnden. Respektive kommuns mål för miljön och hållbar
utveckling är viktiga utgångspunkter, liksom de nationella och regionala miljömålen.
En viktig del av arbetet för miljöstrategen är att bidra med ekologisk kompetens i
samhällsplaneringen och synliggöra exempelvis ekosystemtjänster, grön infrastruktur och
vattenmiljöfrågor. Miljöstrategen ansvarar även för remisshantering, svara på frågor från
allmänheten och skriva ansökningar om projektbidrag, samt driva projekt och att underlätta hela
kommunens klimat- och energiarbete.
Upprättande av en koldioxidbudget stämmer väl överens med hur klimatarbetet bör integreras och
konkretiseras i kommunens verksamheter. Orust kommun har antagit en energi- och klimatstrategi i
syfte att kunna minska utsläppen från exempelvis transporter. Orust kommun har begränsade
resurser för övergripande miljö- och energifrågor. Det finns endast en halvtidstjänst som
miljöstrateg att tillgå och inom ramen för tjänsten är möjligheterna att arbeta med klimat- och
energifrågan begränsad. Tanken är att miljöstrategen ska vara en samlande kraft i kommunen när det
gäller olika miljöfrågor, men tiden räcker inte till. Det blir en hård prioritering av arbetsuppgifterna
där fokus i nuläget ligger på vattenmiljön och målsättningarna i vattendirektivet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10
Motion daterad 2020-11-03
Beslutet skickas till
Miljöchef
Miljöstrateg
Kommunstyrelsen
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MBN/2021:681

Budgetförutsättningar 2022-2024
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:
1. Lägga informationen till handlingarna.
__________
Sammanfattning av ärendet
Information om budgetförutsättningar för år 2022-2024 för sektor miljö och bygg.
Syftet med budgetarbetet är att ge de politiska partierna information samt underlag som ger
förutsättningar för kommunfullmäktige att fördela kommunens tillgängliga resurser till nämnderna.
Enligt reglementet leder och samordnar kommunstyrelsen planeringen och uppföljningen av
kommunens ekonomi, verksamheter och mål. Det innebär att kommunstyrelsen ger nämnderna
instruktioner för budgetarbetet.
Enligt kommunallagen ska förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
bestämmer när övriga nämnder ska lämna in sina särskilda budgetförslag till styrelsen. För
revisorernas verksamhet upprättas förslag till budget av fullmäktiges presidium.
Bilaga
Budgetförutsättningar 2022-2024 för Sektor miljö och bygg
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-30
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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MBN/2021:703

Verksamhetsmål och förslag till handlingsplan
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:
1. Anta verksamhetsmålet ”Orust kommun levererar hög kundnöjdhet genom en effektiv
bygglovsprocess, snabb och tydlig kommunikation och information samt hög kvalitet i
beslut.”
2. Återremittera förslaget till handlingsplan till förvaltningen för utveckling
__________
Förslag till beslut på sammanträdet
Anne Kolni (M) föreslår nämnden att återremittera handlingsplanen till förvaltningen för utveckling
samt att anta verksamhetsmålet med följande ändring:
•

Orust kommun levererar hög kundnöjdhet genom en effektiv bygglovsprocess, snabb och
tydlig kommunikation och information samt hög kvalitet i beslut.

Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt hennes förslag.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden och byggenheten har under en längre tid fått kritik och därför
genomfördes en genomlysning av Ernst & Young.
Nämnden, sektorchef och kvalitetsutvecklare hade en workshop tillsammans med Ernst & Young
den 16 mars där man gick igenom andra byggnadsnämnders styrning och ledning av
verksamheterna.
På nämndens sammanträde den 17 mars gav nämnden förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett
förslag till verksamhetsmål och en handlingsplan.
Utredning
Förvaltningen har tillsammans tagit fram ett förslag till handlingsplan för att komma tillrätta med de
åtgärder som framkom i genomlysningen.
Förvaltningen lämnar också följande förslag till verksamhetsmål för byggenheten
•

Orust kommun levererar hög kundnöjdhet genom en effektiv bygglovsprocess, snabb och
tydlig kommunikation och information samt hög kvalitet i beslut genom en professionell och
rättssäker handläggning

Comfact Signature Referensnummer: 1081690

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden

2021-04-21

Bedömning
De föreslagna åtgärderna i handlingsplanen bedöms täcka de åtgärder som föreslogs i rapporten
efter genomlysningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-01
Beslutet skickas till
Sektorchef
Miljöchef
Kommundirektör
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MBN/2021:704

Dokumenthanteringsplan för Miljö- och byggnadsnämnden
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:
1. anta dokumenthanteringsplanen för Miljö- och byggnadsnämnden
__________
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämndens nuvarande dokumenthanteringsplan är uppdaterad i omgångar, och
av en verksamhet i taget. Den är idag i många delar inaktuell.
Sedan en längre tid har en genomgång av dokument inom Miljö- och byggnadsnämndens
verksamheter gjorts, i syfte att åstadkomma en aktuell och användbar dokumenthanteringsplan.
Kommunen är samtidigt i införandefasen av ett e-arkiv, varför planen kompletterats med viss
information som kommer att bidra till en effektiv framtida avställning av data från IT-system till earkivet.
Utredning
En dokumenthanteringsplan är en plan som styr hanteringen av dokument i en organisation. Den
utformas ofta som en tabell, där dokumenttyper listas i rader och egenskaper som styr dess
hantering preciseras i kolumnerna. Där listas även digitala dokument och
informationssammanställningar i databaser.
En dokumenthanteringsplan hjälper de som jobbar i organisationen genom att den talar om hur
dokument ska hanteras. På så sätt kan man leva upp till krav från lagar, interna rutiner mm.
Dokumenthanteringsplanen underlättar också arkivering och återsökning av dokument.
Medborgarna kan därmed också säkerställas sin rätt till allmänna handlingar på ett effektivt sätt.
I takt med att rutiner och arbetssätt förändras, bör dokumenthanteringsplanen uppdateras.
Kommunen är i en fas där digitala rutiner ersätter manuella arbetssätt, vilket i sin tur återspeglas i
dokumenthanteringsplanen. Införandet av e-arkiv innebär också att det bör finnas tydliga rutiner för
hur digitala handlingar ska föras över till e-arkivet alternativt gallras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-07
Dokumenthanteringsplan Miljö- och byggnadsnämnden, riktlinjer 2021-04-07
Bilaga - Lista över handlingar 2021-04-07
Beslutet skickas till
Kommundirektör
Sektorchef miljö och bygg
Miljöchef
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Dessutom behandlade Miljö- och byggnadsnämnden två miljöärenden, ett strandskydd, två
förhandsbesked, sex bygglov och tre övriga ärenden.

