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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunhuset, Alliancen / Zoom kl 11:45-12:45 

Beslutande 
 

Karina Nordgren (S)  
Ulf Lindholm (SD) – deltar via zoom 
Bengt Nilsson (S) – deltar via zoom 
Zofia Henriksson (M)  
Annika Söderberg (S) – deltar via zoom 
Monica Åberg (T) tjänstgör för Peder Norrgård (T)  
Jim Karlsson (S) – deltar via zoom 
Jeanette Nordin (S) – deltar via zoom 
Lena Hallin (S) tjänstgör för David Wallin (L) 
Roger Westin (S) – deltar via zoom 
Alf Söderlund (S) tjänstgör för Robert Kalcik (S) - deltar 
via zoom 
 
 

Övriga närvarande 
 

Klas Lundgren, miljö- och byggchef 
Carina Hansson, sekreterare 

Utses att justera Zofia Henriksson (M) och Lena Hallin (S) 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret 2020-12-16, kl 15:00 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Karina Nordgren, ordförande Carina Hansson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Zofia Henriksson, justerare Lena Hallin, justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Miljö- och byggnadsnämnds protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2020-12-14 

Anslaget uppsatt den 
2020-12-17 

Anslaget nedtas den 
2020-01-08 

Förvaringsplats för protokollet 
Miljö- och byggkontoret 

Paragrafer 
§177-§197 

……………………………………………………………….. 

 

Carina Hansson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 177 Laxsjön 2:3 – Ansökan om dispens för strandskydd. 
§ 178 Sammanträdet öppnas 
§ 179 Anteckna närvarande 
§ 180 Utse justerare 
§ 181 Fastställa ärendelista 
§ 182 Björkom 1:22 – Tillsyn olovligt byggande 
§ 183 Fagervik 2:116 – Ansökan om bygglov, nybyggnad enbostadshus, installation eldstad. 
§ 184 Torsboda 1:25 – Ansökan om förlängning av prövotid enligt miljöbalken. 
§ 185 Sörberge 1:81 – Tillsynsutredning tobak. 
§ 186 Tillsynsplan miljöenheten 2021. 
§ 187 Information – Ny metod för behovsutredningen 2021. 
§ 188 Plan internkontroll 2021. 
§ 189 Dokumenthanteringsplan 2021. 
§ 190 Beslutsattestanter 2021. 
§ 191 Uppdrag kring verksamhetsidé. 
§ 192 Ekonomi / Personal / Intern kontroll 
§ 193 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 194 Anmälningar 
§ 195 Delegationer 
§ 196 Inkomna handlingar 
§ 197 Åtgärder för att mildra Covid-19 (coronaviruset) effekter för det lokala näringslivet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 177 
Laxsjön 2:3 - Ansökan om dispens för strandskydd 
MBN/2020:1383 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avskriva ärendet då strandskyddsdispens inte bedöms krävas 
utifrån 7 kap. miljöbalken, MB.  
 
Avgiften för beslutet är 8 400 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat. 

_____ 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avskriva ärendet då strandskyddsdispens inte bedöms krävas 
utifrån 7 kap. miljöbalken, MB.  
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg. 
 
Ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens i samband med våtmarksrestaurering vid Stentjärnsmyren, Laxsjön. 
Åtgärden avser att lägga igen diken inom myren, dämningen avses att genomföras med torv och 
förläggas med cirka 30 meter mellanrum för att över tid växa igen. Till ansökan finns en beskrivning av 
åtgärden där det bland annat framgår att när dikning har skett i området så grävdes förmodligen bäcken 
ut som rinner från Stentjärns omkringliggande myrar och sänkte tjärnen. Till ansökan finns flygbilder 
på vart bäcken har sin början och ett rakt dike.  
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet t ex: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan samt beskrivning av ärendet, registrerad 2020-10-26 
Kartbilder, registrerade 2020-10-26 
Principskiss, registrerad 2020-10-26 
Kartbilder registrerad 2020-11-05 
Mail med bland annat koordinater, registrerad 2020-11-05 
Reviderat yttrande från AFRY, registrerad 2020-12-02 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Sökande via e-post 
Länsstyrelsen 
Exp     /     2020 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 178 
Sammanträdet öppnas 
MBN/2020:173 

Ärendet 
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 179 
Anteckna närvarande 
MBN/2020:175 
 
Ordföranden gör upprop vilka ledamöter och ersättare som är närvarande samt vilka som är 
tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare. 
 
Handlingar till dagens sammanträde har utsänts elektroniskt till miljö- och byggnadsnämndens 
ledamöter och ersättare och nämnden beslutar därmed att sammanträdet är behörigt utlyst. 
 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då några ledamöter deltar på distans. Mötet 
beslutade att genomföra detsamma i enlighet med ovan. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 180 
Utse justerare 
MBN/2020:176 
 
Utse Zofia Henriksson (M) och Lena Hallin (S) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret 2020-12-16 klockan 15.00. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 181 
Fastställa ärendelista 
MBN/2020:177 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Nämnden fastställer ärendelistan med följande tillägg; Åtgärder för att mildra Covid-19 (coronaviruset) 
effekter för det lokala näringslivet. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
 
Ärendets behandling på sammanträdet 
Ordföranden Karina Nordgren (S) föreslår att lägga till en punkt på ärendelistan - Åtgärder för att 
mildra Covid-19 (coronaviruset) effekter för det lokala näringslivet. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 182 
Björkom 1:22 - Tillsyn olovligt byggande 
MBN/2020:1087 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Ta ut en byggsanktionsavgift av byggherren på 11825 kronor för ha påbörjat en tillbyggnad på 15 m2 på 
fastigheten Björkom 1:22. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
att ta ut en byggsanktionsavgift av byggherren på 11825 kronor för ha påbörjat en tillbyggnad på 15 m2 
på fastigheten Björkom 1:22. 
 
Beslutsmotivering 
Miljö- och byggkontoret bedömer: 
att en byggsanktionsavgift på 11825 kronor ska tas ut enligt 9 kap. 7 § 1 p. plan- och byggförordningen 
(SFS 2011:338), då byggherren påbörjat en tillbyggnad på 15 m2 utan att ha fått startbesked.  
 
Ärendet 
Anders Dahlman och Ulrika Magnusson, byggherre i ärendet ”MBN/2019:1117 – anmälan om 
utbyggnad av inglasad veranda” har utan att ha fått startbesked påbörjat en tillbyggnad på 15m2 på 
fastighet Björkom 1:22. Överträdelsen uppdagades vid kontakt med byggherren i samband med 
handläggning av anmälan. Ett tillsynsbesök på plats är utfört den 2020-08-19. Startbesked och 
slutbesked har meddelats i efterhand i beslut daterat 2020-08-20. 
 
Beslutsunderlag 
Tillsynsprotokoll med foton registrerad 2020-11-04. 
Tillfälle till yttrande registrerad 2020-11-04. 
Yttrande från byggherren registrerad 2020-11-23. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
 
Beslutet delges till: 
Byggherren Anders Dahlman och Ulrika Magnusson.                                              
 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 183 
Fagervik 2:116 - Ansökan om bygglov, nybyggnad av enbostadshus och 
installation av eldstad 
MBN/2020:1078 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med stöd 
av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL.  
 

Martin Lagerlind, behörighet Kvalificerad art, godkänns som kontrollansvarig till projektet.  
 
Avgiften för beslutet är 28 184 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med stöd 
av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL.  
 

Martin Lagerlind, behörighet Kvalificerad art, godkänns som kontrollansvarig till projektet.  
 
Avgiften för beslutet är 28 184 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg 
 
Ärendet 
Sökanden avser att bygga ett nytt enbostadshus på 153,6 m2. Byggnaden grundläggs  
med platta på mark och uppförs med stomme trä. Byggnaden utformas med röd lockläktpanel och 
treglasfönster i trä.  Yttertak beläggs med svart plåt och takvinkeln är 22,5. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2020-08-17 
Anmälan om kontrollansvarig registrerad 2020-08-17 
Situationsplan registrerad 2020-11-03 
Plan-, fasad- och sektionsritningar registrerade 2020-08-17 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till: 
Verksamhetsutövare/Sökande via e-post 
Kontrollansvarig via brev eller e-post 
Skatteverket 
SCB 
Fastighetsregistret 
 
Beslutet delges till: 
Ägare till fastigheten Sörberge 2:267 
 
 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 184 
Torsboda 1:25 - Ansökan om förlängning av prövotid enligt miljöbalken 
MBN/2020:1436 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om yttrande i enlighet med vad som anges i Tjänsteutlåtande 
miljö, under rubriken Bedömning.  
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om yttrande i enlighet med vad som anges i Tjänsteutlåtande 
miljö, under rubriken Bedömning.  
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande miljö. 
 
Ärendet 
SCA Skog AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland ansökt om 
förlängning av prövotid för nuvarande tillstånd enligt 9 kap. avseende reningsmetod och slutliga villkor 
för utsläpp till vatten för Torsboda virkesterminal på fastigheten Torsboda 1:25. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande miljö 
Handlingar i remiss från länsstyrelsen 
 
Protokollsutdrag till: 
Länsstyrelsen 
 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 185 
Sörberge 1:81 - Tillsynsutredning tobak 
MBN/2020:1256 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 

1. Förbjuda bolaget; 1 Sörberge tobak och kiosk, organisationsnummer: 870608-9664, försäljning 
av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare under en period om 6 månader. Beslutet gäller 
omedelbart även om det överklagas. 

 
2. Belägga bolaget; 1 Sörberge tobak och kiosk, organisationsnummer:  

870608-9664, med försäljningsförbud av tobak och liknande produkter. 
 

3. Åberopar utredningen till Förvaltningsrättens pågående ärende (mål nr: 5668-19) och begär att 
överklagande gällande utredningen (MBN/2019:914) ska ogillas. 

 
_____ 
 
Förslag till beslut 

1. Förbjuda bolaget; 1 Sörberge tobak och kiosk, organisationsnummer: 870608-9664, försäljning 
av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare under en period om 6 månader. Beslutet gäller 
omedelbart även om det överklagas.  

2. Belägga bolaget; 1 Sörberge tobak och kiosk, organisationsnummer: 870608-9664, med 
försäljningsförbud av tobak och liknande produkter. 

3. Åberopar utredningen till Förvaltningsrättens pågående ärende (mål nr: 5668-19) och begär att 
överklagande gällande utredningen (MBN/2019:914) ska ogillas. 

 
Ärendet 
Tillsammans med polisen gjordes en gemensam tillsyn den 2020-09-24 i kiosken enligt LTLP kap 7, 3 §. 
Vid besöket fann man en stor del felaktigheter och brister. Flera av bristerna visar på brott mot Lag om 
tobak och liknande produkter (LTLP 2018:2088). 

• Brister i egenkontrollprogram, stor kunskapsbrist inom gällande lagstiftning.  
• Felmärkta cigaretter. 
• Felmärkta e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. 
• Felaktig marknadsföring och produktplacering. 
• Otydligt vem som är anställd och vem som företräder bolaget. 
• Tillbehör till narkotikapreparat, vilket inte är olagligt men olämpligt. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Tillsynsutredning 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Nagahm Afouri – naghamaf@outlook.com 
Folkhälsomyndigheten – tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se 
Länsstyrelsen – vasternorrland@lansstyrelsen.se 
Förvaltningsrätten, målnr 5668-19 
Polisen  

Exp     /     2020 

 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet 
 
 
  

mailto:naghamaf@outlook.com
mailto:tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se
mailto:vasternorrland@lansstyrelsen.se
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 186 
Tillsynsplan miljöenheten 2021 
MBN/2020:1489 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Anta tillsynsplan miljöenheten 2021. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar Tillsynsplan Miljöenheten 2021. 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med det som står i Tillsynsplan Miljöenheten 2021. 
 
Ärendet 
Miljöenheten har gjort en tillsynsplan för 2021 där man beskriver vad som ska utföras på enheten under 
året. Det finns ett lagkrav från miljöbalken, alkohollagen och livsmedelslagstiftningen att en sådan plan 
ska göras och miljöenheten har valt att sammanställa all verksamhet i en plan. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga: Tillsynsplan Miljöenheten 2021 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Länsstyrelsen Västernorrland 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 187 
Information - Ny metod för behovsutredningen 2021 
MBN/2020:1527 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Informationen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Marie Nordlander informerar om att behovsutredningen inför 2022 kommer att göras 
enligt SKR:s metod och vad det innebär. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 188 
Plan intern kontroll 2021 
MBN/2020:1486 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Godkänna planen för internkontroll 2021. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Godkänna planen för internkontroll 2021. 
 
Ärendet 
Nämnden ska årligen besluta om plan för att kontrollera verksamheten, både avseende måluppfyllelse, 
ekonomiskt resultat och följsamhet mot redovisnings- och granskningsrutiner. Planen används för 
granskning av verksamheten löpande under året. Vid årsredovisning följs den upp för att utvärdera att 
den använts på rätt sätt. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till plan för intern kontroll 2021 och en risk- och 
väsentlighetsanalys. 
 
Vid utformandet av internkontrollplanen har 2020 års plan för intern kontroll legat till grund. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret, Hans Jonsson 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 189 
Dokumenthanteringsplan 2021 
MBN/2020:1487 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Anta bifogad dokumenthanteringsplan att gälla från 1 januari 2021. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Anta bifogad dokumenthanteringsplan att gälla från 1 januari 2021. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att dokumenthanteringsplanerna ska revideras årligen.  
 
Projektet ”Timrå i framkant med obrutna flöden” är planerat att pågå under tre år, 2019-2021. I 
projektet ingår att upprätta en informationshanteringsplan som ska ersätta dokumenthanteringsplanen.  
 
Under 2020 har arbetet pågått med att skapa en processorienterad informationshanteringsplan i stället 
för nuvarande dokumenthanteringsplan. Arbetet beräknas nu pågå under 2021, varför nuvarande 
dokumenthanteringsplan föreslås fortsätta gälla under det kommande året. 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 190 
Beslutsattestanter 2021 
MBN/2020:1488 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 

• Anta beslutsattestanter enligt bilaga 1. 
• Delegera till förvaltningschefen att besluta om tillfälliga avvikelser från angivna beloppsnivåer. 
• Delegera till förvaltningschef att besluta om ersättare när verksamhetsansvarig bygg tillsatts. 

 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

• Anta beslutsattestanter enligt bilaga 1. 
• Delegera till förvaltningschefen att besluta om tillfälliga avvikelser från angivna beloppsnivåer. 
• Delegera till förvaltningschef att besluta om ersättare när verksamhetsansvarig bygg tillsatts. 

 
Ärendet 
Nämnden ska årligen fastställa beslutsattestanter inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningschefen 
bör ha attestnivå motsvarande 100 prisbasbelopp (nivå 4), med ledningsgruppen som ersättare. I övrigt 
är verksamhetsansvarig för bygg som bör ha beslutsattest av bostadsanpassningsärenden för 
anpassningar upp till 3 prisbasbelopp (nivå 2). Eftersom tjänsten som verksamhetsansvarig på bygg är 
vakant så kan förvaltningschef få delegation att uppdatera listan för beslutsattestanter med 
verksamhetsansvarig för bygg när den tjänsten är tillsatt. 
 
Eftersom det kan föreligga skäl för vissa avvikelser vid beslutsattest av fakturor bör nämnden delegera 
till förvaltningschefen rätten att besluta om tillfälliga avvikelser från de angivna beloppsnivåerna. 
 
Om man jämför detta förslag med beslutet för 2020 så föreslås inga förändringar i attesträtten. 
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) har för år 2021 beräknats till 47 600 
kronor. 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunledningskontoret, Hans Jonsson 
 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 191 
Uppdrag kring verksamhetsidé 
MBN/2020:1526 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Uppdra till förvaltningen att förbereda och planera en workshop för framtagande av nämndens 
verksamhetsidé.  
 
Planen är att workshopen ska genomföras på eftermiddagen efter nämndsammaträdet i februari. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Uppdra till förvaltningen att förbereda och planera en workshop för framtagande av nämndens 
verksamhetsidé.  
 
Planen är att workshopen ska genomföras på eftermiddagen efter nämnsammaträdet i februari. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra till nämnderna att ”Skapa utrymme för ny styrning”. I 
uppdraget ingår att samtliga nämnder ska: 
• Utveckla sin verksamhetsidé som stödjer den kommunövergripande idén. 
• Utveckla styrningens principer, se sid 9 i detta dokument, inom det egna verksamhetsområdet 
• Omsätta styrmodellens strategier i handling för att närma sig de kommunövergripande målen, höja 
kvalitet och vara kostnadseffektiv. 
 
Kommunfullmäktige har tagit fram en verksamhetsidé för kommunen som lyder: ”Tillsammans  
gör vi det enklare att leva växa och mötas!”  
 
Varje nämnd kommer att arbeta fram en idé för den egna verksamheten i syfte att konkretisera det egna 
bidraget till det gemensamma. 
 
Verksamhetsidén ska vägleda oss i arbetet och förmedla syftet med varför vi finns till och vilka värden 
som ska skapas för de vi finns till för; medborgare, företag och besökare. Värde skapar vi tillsammans 
med dem, tillsammans i vår egen organisation och tillsammans med andra lokala, regionala och 
nationella parter. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2021-2023 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 192 
Ekonomi / Personal / Intern kontroll 
MBN/2020:5 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Informationen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
______ 
 
 
Ärendet 
Budget 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om resultatet för november månad. 
 
Intern kontroll av fakturor 
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsanpassning har utförts utan erinran, november 
2020.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har utförts utan erinran, 
november 2020.    
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 193 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
MBN/2020:7 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Information 
Syftet med verksamhetsrapporten är att ge nämnden en ökad inblick i den verksamhet som bedrivs 
samt att blicka framåt mot nya arbetsuppgifter och åtaganden som ännu inte blivit nämndärenden. Det 
ger i sin tur nämnden information och därmed möjlighet att styra och eventuellt rätta till brister i 
verksamheten. Tanken är att den kontinuerliga rapporteringen även ska underlätta löpande 
prioriteringar om sådana krävs under året. 
 
Överenskommelse om hjälp med handläggning.  
Utifrån att Covid-19 förväntas ha en samhällsspridning, åtminstone fram till nästa vår/sommar har 
funderingar kring robustheten på kontoret diskuterats med miljö- och byggcheferna i länet. Vi har 
bland annat tidskrav i lagstiftningen gällande bygglov nu planerar vi att forma en överenskommelse ifall 
ett kontor blir så drabbat av covid-19. Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra förutsättningarna 
innan ett kontor riskerar att missa lagstadgade handläggningstider pga. ett covid-utbrott på ett av 
kontoren.  
 
Medarbetarsamtal och pulsmätning. 
Medarbetarsamtalen är genomförda och en pulsmätning bland medarbetarna är utförd. Det är tydligt 
att ledning och styrning av verksamheten inte räckt till under året och att medarbetarna önskar tydligare 
ramar samt närvaro från ledning och styrning i förvaltningen. Arbetsmiljö och styrning är de två delarna 
som sticker ut på ett negativt sätt. Planen är dock att ta fram en handlingsplan för att stärka ledarskap 
och medarbetarskapet i ett bredare perspektiv. Det finns positiva delar från pulsmätningen med. Bland 
annat har ingen angett att de blivit utsatta för trakasserier, kränkande särbehandling eller mobbing 
under det senaste året.  
  
Förberedelser för julen är på gång. Många kommer att vara ledig och de som jobbar kommer att jobba 
hemifrån. Förvaltningen säkrar nu upp de aktiviteter vi behöver genomföra som myndighet. Det gäller 
flera service-åtaganden men framförallt gäller det registrering och expediering av handlingar som 
hanteras av förvaltningen.  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 194 
Anmälningar 
MBN/2020:6 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsens beslut § 356 2020-11-10 – Kvittering av nämndernas verksamhetsplan och budget 
2021. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 195 
Delegationer 
MBN/2020:3 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden lägger delegationerna till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Beslutsnummer Beteckning Beskrivning 
MBN DEL/2020 § 810 MBN/2020:1390 Delegationsbeslut strandskyddsdispens 
MBN DEL/2020 § 811 MBN/2020:1391 Bygglov & startbesked, transformatorstation 
MBN DEL/2020 § 812 MBN/2020:1285 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 813 MBN/2020:1050 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 814 MBN/2020:1052 Beslut startbesked 
MBN DEL/2020 § 815 MBN/2020:1146 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 816 MBN/2018:1328 Interimistiskt slutbesked 
MBN DEL/2020 § 817 MBN/2020:542 Beslut slutbesked 
MBN DEL/2020 § 818 MBN/2020:1409 Beslut reparation 
MBN DEL/2020 § 819 MBN/2020:274 Beslut slutbesked 
MBN DEL/2020 § 820 MBN/2020:1365 Beslut startbesked 
MBN DEL/2020 § 821 MBN/2020:1102 Beslut startbesked 
MBN DEL/2020 § 822 MBN/2020:1312 Delegationsbeslut, bygglov 
MBN DEL/2020 § 823 MBN/2020:1439 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 824 MBN/2020:243 Interimistiskt slutbesked 
MBN DEL/2020 § 825 MBN/2020:1394 Startbesked eldstad 
MBN DEL/2020 § 826 MBN/2020:1065 Beslut startbesked 
MBN DEL/2020 § 827 MBN/2018:786 Interimistiskt slutbesked 
MBN DEL/2020 § 828 MBN/2020:818 Bygglov 
MBN DEL/2020 § 829 MBN/2020:1384 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 830 MBN/2020:1277 Beslut reparationsbidrag. 
MBN DEL/2020 § 831 MBN/2020:1437 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 832 MBN/2020:1118 Avskrivning. 
MBN DEL/2020 § 833 MBN/2020:797 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 834 MBN/2020:1239 Beslut iordningställande av duschplats. 
MBN DEL/2020 § 835 MBN/2020:1089 Beslut ansökan enskilt avlopp med 

vattentoalett 
MBN DEL/2020 § 836 MBN/2020:1438 Beslut utjämning nivåskillnad balkong. 
MBN DEL/2020 § 837 MBN/2020:935 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 838 MBN/2018:1531 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 839 MBN/2020:1203 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 840 MBN/2020:1191 Förlängning av handläggningstiden. 
MBN DEL/2020 § 841 MBN/2020:1281 Beslut - avslag 
MBN DEL/2020 § 842 MBN/2020:1404 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 843 MBN/2020:1311 Tillstånd att anlägga avloppsanläggning med 

påkopplad wc 
MBN DEL/2020 § 844 MBN/2020:926 Beslut förlängd handläggningstid 
MBN DEL/2020 § 845 MBN/2020:479 Föreläggande komplettering nr 2 
MBN DEL/2020 § 846 MBN/2019:382 Interimistiskt slutbesked 
MBN DEL/2020 § 847 MBN/2020:1102 Beslut slutbesked 
MBN DEL/2020 § 848 MBN/2020:1467 Beslut anmälan bergvärme 
MBN DEL/2020 § 849 MBN/2020:1380 Återtagen ansökan 
MBN DEL/2020 § 850 MBN/2020:1366 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 851 MBN/2020:1410 föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2020 § 852 MBN/2020:1448 Föreläggande om komplettering 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

MBN DEL/2020 § 853 MBN/2020:1458 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 854 MBN/2017:1360 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 855 MBN/2020:1433 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2020 § 856 MBN/2020:1455 Föreläggandebeslut 
MBN DEL/2020 § 857 MBN/2020:1502 Beslut - spisvakt 
MBN DEL/2020 § 858 MBN/2019:673 Interimistiskt Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 859 MBN/2020:1509 Revidering av erfarenhetsklass 
MBN DEL/2020 § 860 MBN/2020:1503 Beslut - borttagning av trösklar 
MBN DEL/2020 § 861 MBN/2020:1376 Bygglov 
MBN DEL/2020 § 862 MBN/2020:1375 Bygglov 
MBN DEL/2020 § 863 MBN/2020:1505 Beslut - spisvakt 
MBN DEL/2020 § 864 MBN/2020:1374 Bygglov 
MBN DEL/2020 § 865 MBN/2020:1034 Slutbesked, rivning 
MBN DEL/2020 § 866 MBN/2020:1391 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 867 MBN/2020:1500 Föreläggande komplettering 
MBN DEL/2020 § 868 MBN/2020:1478 Remiss grannar 
MBN DEL/2020 § 869 MBN/2020:1406 Beslut bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 870 MBN/2020:780 Beslut slutbesked 
MBN DEL/2020 § 871 MBN/2020:1408 Startbesked rivning 
MBN DEL/2020 § 872 MBN/2020:1466 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2020 § 873 MBN/2020:1207 Bygglov 
MBN DEL/2020 § 874 MBN/2015:1163 Interimistiskt slutbesked 
MBN DEL/2020 § 875 MBN/2020:622 återkallat ärende 
MBN DEL/2020 § 876 MBN/2020:1272 Delegationsbeslut - ändringsanmälan 

förbränningsanläggning 
MBN DEL/2020 § 877 MBN/2020:757 Återtagen ansökan 
MBN DEL/2020 § 878 MBN/2019:1547 Startbesked mark 
MBN DEL/2020 § 879 MBN/2020:1041 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 880 MBN/2017:1127 Slutbesked 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 196 
Inkomna handlingar 
MBN/2020:4 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i form av delgivningslista. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 197 
Åtgärder för att mildra Covid-19 (coronaviruset) effekter för det lokala 
näringslivet 
MBN/2020:466 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden förlänger hanteringen av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-04-14 § 64 att gälla även 
för 2021. 
_____ 
 
Ärendet 
Förlänga hanteringen av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-04-14 § 64 att gälla även för 2021. 
 
Ärendets tidigare handläggning 
Den 30 mars 2020 beslutade Kommunfullmäktige bland annat att förlänga betalningstider för företag 
till 150 dagar, att kommunens betaltid till leverantörer ska vara 15 dagar samt att prioritera 
verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsinsatser. Beslutet gällde från 1 april 2020 till 31 augusti 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF 2020-03-30 § 44  
Åtgärder för att mildra Covid-19 effekter för det lokala näringslivet  
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-04-14 § 64 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
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