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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2017-05-24 1 (4) 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.30 
  
Vissa personuppgifter kan vara raderade pga gällande lag 

Beslutande Tony Frunk (S), ordförande  
 Tommy Claesson (S)  
 Sara Frau-Kallunki (S)  
 Marieanne Matuszewski (S)  
 Bengt Hultin (V)  
 Sigge Synnergård (L)  
 Stieg Andersson (M)  
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare Ove Andersson (V), Anders Klinteroth (S), Liselotte Waernulf (S), 

Richard Wessman (MP) samt förvaltningschef Anders Östlund, 

nämndsekreterare Kristin Karlsson, controller Manuel Vilela § 26,  

Närvarorätt Bygg- och miljönämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande 
  

Utses att justera Sigge Synnergård (L) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 24 maj kl. 15:35 

 

Underskrifter  Paragrafer 25-27 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Kristin Karlsson 
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Tony Frunk (S) 
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Sigge Synnergård (L) 
  
 

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Bygg- och miljönämnden § 25-27 
  

Sammanträdesdatum 2017-05-24 
  

Anslaget uppsättes 2017-05-24 Anslaget nedtages 2017-06-16 
  

Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

BMN § 25 

 

Information från förvaltningen 

 

Förvaltningschefen informerar om miljöbrott samt Håkans Hembageri. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

BMN § 26 

 

Resultatprognos per april 2017 för bygg- och miljönämnden   Dnr 220/17 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013 § 170 bl a att gemensam 

uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista april och 

per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett delårsrapport 

medan aprilprognosen mer har karaktär av årsprognos. 

 

Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram resultatprognos per april 2017. 

Sammanfattningsvis anförs bland annat att: ”Bygg- och miljönämnden ansvarar 

i huvudsak för frågor rörande kontroll av miljö, hälsoskydd och livsmedel samt 

har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och 

bygglagen (PBL). Måluppfyllelsen bedöms vara i nivå med förra året.  

 

Bygg- och miljöförvaltningen har under tertial 1 förbrukat ca 47 % av budgeten, 

jämfört med samma period i fjol redovisas en kostnadsökning om ca 1,3 MSEK. 

Personalkostnaderna har dock ökat med ca 200 tkr, detta förklaras av i huvudsak 

av utökning av tjänster med en miljöstrateg och ytterligare en 

byggnadsinspektör. På helårsbasis är bedömningen att ett underskott om ca 1 

MSEK kommer att redovisas främst till följd av kostnadsutvecklingen för 

bostadsanpassningar. En mer detaljerad redogörelse lämnas under respektive 

avsnitt. 

 

Tillsyn har skett i stort enligt verksamhetsplanering. Både anmälda och 

oanmälda besök på verksamheter har gjorts. Livsmedelskontrollen under 2017 

har varit den ordinarie. Ärendeinströmningen på byggsidan är fortsatt hög. 

Utbetalningar för bostadsanpassning har inledningsvis legat på väsentligt högre 

nivå än vid motsvarande period i fjol. Miljöstrategen har primärt arbetat med 

Valstasjön samt andra naturvårdsfrågor.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 maj 2017 § 21. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

 

att godkänna resultatprognos per april 2017 och överlämna den till kommun-

styrelsen. 
 

 

 
 

___________ 

Exp till:     Kommunstyrelsen 
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BMN § 27 

 

Redovisning av meddelande och delegationsbeslut 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-05-24    

 

-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-05-24 

 

-   arbetsutskottets protokoll 2017-05-17 

 

 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut av bygg- och miljönämnden. 
 

 


