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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-06-09

Beslutande organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset, Mariestad, kl. 13.30 – 16.35

Beslutande

Övriga deltagande

Kjell Lindholm
Björn Fagerlund
Gunnar Welin
Anders Bredelius
Gunnar Carlsson
Marina Smedberg
Leif Udéhn
Lotta Boklund
Mikael Hannebjörk
Göran Johansson
Per Rang
Sven-Erik Roslund
Ingmar Andhill

(C)
(M)
(M)
(M)
(C)
(S)
(S)
(S)
(S)
(C)
(M)
(S)
(S)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare

Thomas Dynesius
Per-Olof Pettersson
Jan Karlsson
Lars Sylvén
Malin Bengtsson
Per Jernevad
Annika Kjellman
Robert Skogh
Anders Hulthén-Olofsson
Anna Larsson

(M)
(C)
(MP)

ersättare
ersättare
ersättare
miljö- och byggnadschef
enhetschef byggavdelningen
bygglovshandläggare; § 72
sekreterare
miljöinspektör; §§ 70-71
miljöinspektör; § 80
praktikant

Utses att justera

Leif Udéhn

Justeringens plats och tid

Miljö- och byggnadsförvaltningen torsdag den 11 juni 2015 kl.13.00

Sekreterare

....................................................................

Paragrafer

67 - 80

Annika Kjellman
Ordförande

..........................................................................................................................................

Kjell Lindholm
Justerande

..........................................................................................................................................

Leif Udéhn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 1

2015-06-09

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 67

Val av protokollsjusterare m.m.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse Leif Udéhn (S) till att jämte ordföranden
Kjell Lindholm (C) justera protokollet.
Nämnden beslutar också att medge att praktikant Anna Larsson får delta på sammanträdet.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 2

2015-06-09

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 68

Godkännande av dagordning m.m.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på dagordning för
dagens sammanträde.
_____________________________________________________________
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 3

2015-06-09

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 69

2015.Ma0009

Uppföljning av protokoll från föregående sammanträde i Miljö- och
byggnadsnämnden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga protokollet från nämndens sammanträde
den 12 maj 2015 till handlingarna.
_____________________________________________________________
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 70

2015.Gu0225

Gullspång Storkila 1:37 – Kommunikation av förslag på beslut om
olovlig deponi och nedskräpning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att kommunicera VEQ AB ett förslag på beslut om
uppstädning av fastigheterna Gullspång Storkila 1:37 m.fl. på före detta Fagerlids Sågs område enligt nedan.
Eventuella synpunkter på detta beslut ska vara Miljö- och byggnadsförvaltningen tillhanda
senast den 1 augusti 2015.
Förslag på beslut
Miljö- och byggnadsnämnden förelägger VEQ AB att från fastigheten Storkila 1:37 städa
bort allt plastmaterial som tillförts fastigheten för återvinning.
Uppstädningen ska vara genomförd senast 2016-03-31.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken 26 kap § 9 och med hänvisning till 15 kap § 30.
Avgift
Avgiften för handläggningen av detta ärende är 680 kronor per timme enligt gällande taxa.
Delfakturering kommer att ske vid 2015 års slut. Slutlig faktura kommer att sändas ut när
ärendet är färdighandlagt.
————
Bakgrund

VEQ AB köpte fastigheten 2001-12-15 och under åren 2001 – 2003 bedrev VEQ AB hantering av bränsleprodukter och återvinning av avfall till värmekraftverk.
Under 2003 erhöll VEQ AB beslut från Miljö- och byggnämnden i Gullspång om medgivande för mellanlagring av plastavfall för upparbetning.
Under 2003 infördes cirka 7 500 ton med plastavfall till fastigheten.
2005 lade det polska bolaget Solagro ett bud på verksamheten inklusive fastigheten. Köpet
genomfördes, men Solagro sökte aldrig lagfart på fastigheterna som ingick i köpet.
2008 förnyades beslutet för mellanlagring.
Någon gång 2008 – 2009 går Solagro i konkurs. Bolaget återbildas med nya ägare.
2011 upphör beslutet för mellanlagring att gälla och plasten är fortfarande inte återvunnen.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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2015-06-09

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 70 (forts.)

2015.Gu0225

2013 kommer det besök från Polen med representanter för det nya Solagro och meddelar
att de vill söka tillstånd för att återuppta hanteringen med plasten.
Förvaltningen skickar anmälningsblankett för miljöfarlig verksamhet översatt till polska.
2014 i oktober får Miljö- och byggnadsförvaltningen veta att nya Solagro också har gått i
konkurs.
Den plast som nu ligger på fastigheten Storkila 1:37 saknar gällande beslut för mellanlagring och är därmed enligt lagstiftningen ett så kallat ”förvaringsfall”. Detta innebär att verksamheten ska ha tillstånd för deponi eller att plasten ska tas bort.
VEQ AB informerades i mars 2015 om att Miljö- och byggnadsnämnden kommer att förelägga om uppstädning av fastigheten Gullspång Storkila 1:37.
I de så kallade förvaringsfallen är det antingen verksamhetsutövaren (nedan kallad VU) eller
lagfaren ägare som kan föreläggas om att vidta en åtgärd för att rätta till något som inte är
tillåtet enligt miljöbalken.
I detta fall har, så vitt förvaltningen kunnat utröna, ansvarig VU gått i konkurs och företaget upphört. Detta innebär att lagfaren ägare får ansvaret för det återvinningsmaterial som
ligger på fastigheten.
Därför riktas föreläggandet mot VEQ AB.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen
Tidigare beslut
Fotodokumentation
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag + MB
Veq AB, Box 10, 660 50 Vålberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2015-06-09

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 71

2015.Gu0227

Gullspång Otterbäcken 22:2 – Kommunikation av förslag på beslut
om otillåten mellanlagring/deponering av plastavfall
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att kommunicera Bertil Abrahamsson ett förslag på
beslut enligt nedan. Eventuella synpunkter på detta beslut ska vara Miljö- och byggnadsförvaltningen tillhanda senast den 1 augusti 2015.
Förslag på beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga Bertil Abrahamsson, Grunnebacka
3310, 681 96 Kristinehamn, att städa upp och transportera bort all plast inom det så kallad
cisternområdet på fastigheten Gullspång Otterbäcken 22:2.
Motivet till beslutet är att området är nedskräpat av plast som skulle varit återvunnen.
Uppstädningen ska vara genomförd senast 2016-03-31.
Detta beslut är fattat med stöd av miljöbalken 26 kap § 9 med hänvisning till 15 kap § 30.
Avgift
Avgiften för handläggningen av detta ärende är 680 kronor per timme enligt gällande taxa.
Delfakturering kommer att ske vid 2015 års slut, slutlig faktura kommer att sändas ut när
ärendet är färdighandlagt.
————
Bakgrund

Recycling Husgärdet lagrade upp plast för sortering under 2003 -2004.
IHI AB (Innocap Handels- och Industri AB) övertog den lagrade plasten 2005 och tecknade ett hyreskontrakt med Tekniska Kontoret Gullspångs kommun 2005-05-01 om att få
ha den upplagrade plasten kvarliggande i Otterbäcken under tiden den sorterades.
Kontraktet överfördes på Bertil Abrahamsson 2008-01-01 och förlängdes.
Den plast som nu ligger på fastigheten Otterbäcken 22:2 saknar tillstånd för mellanlagring
och är därmed enligt lagstiftningen ett så kallat ”förvaringsfall”. Detta innebär att verksamheten ska ha tillstånd för deponi eller att plasten ska tas bort.
Bertil Abrahamsson informerades i mars 2015 om att Miljö- och byggnadsnämnden kommer att förelägga om uppstädning av Gullspång Otterbäcken 22:2.
Forts.

Justerandes signatur
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 71 (forts.)

2015.Gu0227

I de så kallade förvaringsfallen är det antingen verksamhetsutövaren (nedan kallad VU) eller
lagfaren ägare som kan föreläggas om att vidta en åtgärd för att rätta till något som inte är
tillåtet enligt miljöbalken
I detta fall finns ansvarig VU kvar. Detta innebär att verksamhetsutövaren har ansvaret för
det återvinningsmaterial som ligger på fastigheten.
Därför riktas föreläggandet mot Bertil Abrahamsson.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse
Tidigare beslut etc.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag och ritningar med + MB
Bertil Abrahamsson, Grunnebacka 3310, 681 96 Kristinehamn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 72

2012.Gu0813

Gullspång Hova 3:23 – Begäran om delegation för föreläggande i
ärende om vanvårdad fastighet
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till Miljö- och byggnadsförvaltningen att
fatta beslut i ärendet.
————
Bakgrund

Klagomål har inkommit på skötseln och underhållet av byggnaden på fastigheten Gullspång Hova 3:23. Ägare till fastigheten är Kerstin och Gunnar Åkerstedt.
Ärendets beredning

Ärendet om underhållet av fastigheten har nu påbörjats genom att en dokumentation gjorts
på plats och detta genom fotografering.
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning

Byggnaden på fastigheten är i behov av upprustning och för detta krävs det att Miljö- och
byggnadsnämnden fattar tvingande beslut om krav på underhållsåtgärder.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen
Fotodokumentation
_____________________________________________________________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 73

2012.Gu0102

Gullspång Otterbäcken 2:3 – Begäran om delegation i ärende om
ändrad användning av mark
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att inte delegera till Miljö- och byggnadsförvaltningen att fatta beslut i ärendet.
Motivet för detta beslut är att ärendet bedöms vara av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt; se 6 kap 34 § kommunallagen.
Miljö- och byggnadsnämndens behandling

Ledamoten Per Rang (M) yrkar på att ansökan om bygglov ska beslutas av Miljö- och
byggnadsnämnden. Ledamoten Björn Fagerlund (M) instämmer i yrkandet. Inga andra yrkanden lämnas varför ordföranden Kjell Lindholm (C) finner, efter att ha hört nämndens
ledamöter, att Miljö- och byggnadsnämnden beslutat att inte delegera beslutanderätten i
detta ärende till förvaltningen.
————
Bakgrund

Älvenäs Bruk AB har ansökt om bygglov för ändrad användning av mark på fastigheten
Gullspång Otterbäcken 2:3. Sökanden har enligt uppgift bytt namn till TNG Bruk AB.
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning

Det är viktigt att Miljö- och byggnadsnämnden är välinformerad i detta ärende och att förvaltningen vet nämndens inställning i ärendet. Förvaltningen bedömer att den riskerar att
inte ha delegation att fatta beslut. Därför måste en sådan delegation göras separat i detta
ärende så att ärendet inte riskerar att dra ut på tiden i onödan.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen
Ansökningshandlingar
_____________________________________________________________

Justerandes signatur
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 74

2015.Ma0635

Mariestad Sundsören 1:63 – Begäran om delegation för beslut i
ärende om tillbyggnad av fritidshus
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till Miljö- och byggnadsförvaltningen att
fatta beslut i ärendet.
Förutsättningen för denna delegation är att sökanden ändrat sin ansökan så att tilltänkt utrymme i suterrängplanet får beteckningen förråd istället för förråd/rum.
————
Bakgrund

Per-Olof Stam har ansökt om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Mariestad
Sundsören 1:63.
Ärendets beredning

Ärendet kräver hjälp av en handläggare utanför Miljö- och byggnadsförvaltningen. Detta då
ärendet har beröring med en i personalen.
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning

För att minska på handläggningstiden, så kan delegation ges till förvaltningen att besluta i
ärendet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen
Ansökningshandlingar
_____________________________________________________________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 75

2015.Ma0846

Mariestad Galeasen 1 – Begäran om delegation i ärende om
nybyggnad av två flerbostadshus
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till Miljö- och byggnadsförvaltningen att
fatta beslut i ärendet.
————
Bakgrund

Mariehus AB har för avsikt att ansöka om bygglov för uppförande av två flerbostadshus på
fastigheten Mariestad Galeasen 1.
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning

Förvaltningen saknar idag delegation på att besluta i denna typ av ärenden. För att minska
på handläggningstiden, så kan delegation ges till förvaltningen att besluta i ärendet. Detta
under förutsättning att bygglovet inte ger upphov till avvikelser från gällande detaljplan.
Underlag för beslut

Ansökningshandlingar
Fotodokumentation
_____________________________________________________________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 76

2015.Tö0170

Töreboda Björkäng 8:4 – Begäran om delegation för beslut i ärende
om nya parkeringsplatser
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till Miljö- och byggnadsförvaltningen att
fatta beslut i ärendet.
————
Bakgrund

Tekniska förvaltningen genom verksamhet trafik har ansökt om bygglov för anläggande av
parkeringsplats.
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning

Ärendet är inte färdigberett. För att inte förlänga handläggningstiden genom att vänta till
nästa sammanträde i Miljö- och byggnadsnämnden, så bör delegation att besluta i ärendet
ges till förvaltningen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen
Ansökningshandlingar
_____________________________________________________________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 76

2015.Ma0012

Budgetprognos 2, uppföljning nämndsmål samt ekonomisk rapport
för Miljö- och byggnadsnämnden inför junisammanträdet 2015
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna en budgetprognos med tillhörande
uppföljning av nämndmålen i enlighet med upprättad redovisning samt att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.
Nämndens bedömning är att tilldelad nettokostnadsram ska kunna hållas förutsatt att budgeterade intäktsnivåer kan erhållas. Det finns nu inga signaler om att det ska avvika alltför
mycket. Intäkterna inom livsmedelsområdet är tillfredsställande höga och ger ingen anledning till att vidta åtgärder. Det underskott som riskerar att uppkomma när det gäller miljöbalksavgifter bedömer nämnden kan kompenseras genom att vara återhållsamma med anställning av vikarier.
Noterbart är att nämnden nu fördelar kostnaderna för löneökningarna mellan de tre samverkande kommunerna under året. Det innebär att Töreboda kommun kommer att debiteras 55 tkr och Gullspångs kommun 32 tkr medan nettokostnadsramen för Miljö- och
byggnadsnämnden (motsvarar Mariestads kommunbidrag) kommer att öka med 146 tkr.
Detta motsvarar löneökningarna under 9 månader 2015. Under 2016 kommer siffrorna
ovan att höjas motsvarande en lönekostnadsökning under 12 månader
————
Bakgrund

En andra budgetprognos för året ska tas fram utifrån resultatet den 31 maj 2015. Därvid
ska också en uppföljning göras av nämndmålen för Miljö- och byggnadsnämnden.
Miljö- och byggnadsnämnden ska också vid varje ordinarie sammanträde erhålla en redovisning av den aktuella ekonomiska situationen i jämförelse med gällande budget.
Aktuell ekonomisk rapport

Kostnaderna för Mariestads kommuns ledamöter i nämnden belastar fortfarande nämndens budget vilket inte är korrekt. I och med att dessa kostnader fortfarande bokförs på
nämndens budget, så genererar det en kostnad som måste internfaktureras Mariestads
kommun vid årets slut.
Debiteringen av kommunbidragen har utförts en andra gång för året. Effekterna av lönerevisionen kommer att fördelas ut kommunerna emellan inom kort. Siffrorna framgår av beslutet ovan.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 76 (forts.)

2015.Ma0012

Fortfarande har inte lokalkostnaderna blivit bokförda, de beräknas vara c:a 500tkr till och
med maj månad.
Övrigt

KSAU i Mariestads kommun har föreslagit ett sparbeting jämfört med 2015 års budget för
Miljö- och byggnadsnämnden på 250 tkr. Om denna nivå blir fastställd i Kommunfullmäktige, så måste en dialog föras med de tre kommunledningarna om vilka åtgärder som måste
vidtas. Det kan handla om att genom en rejäl taxehöjning kompensera bortfallet inte minst
om de mål som nämnden föreslagit för tillsyn enligt plan- och bygglagen ska kunna uppfyllas.
Underlag för beslutet

Tjänsteskrivelsen
Uppföljning nämndmål 2015-06-09
Ekonomisk redovisning 2015-05-31
Prognos 2
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 15

2015-06-09

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 77

2015.Ma0019

Verksamhetsuppföljning till sammanträdet den 9 juni 2015
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
————
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden ska vid varje sammanträde följa upp hur verksamheten bedrivits och vid behov ändra sin Tillsyns- och kontrollplan för året.
Kommentarer

Miljö- och byggnadsförvaltningen har följande att rapportera:
Övergripande
Samordningen inom sektor samhällsbyggnad har blivit något bättre. Dock har inte de tilltänkta ledningsgruppsmötena återupptagits ännu.
Administrationen
Förvaltningen väntar på en leverans från IT-avdelningen för att kunna fortsätta planeringen
inför införandet av ett nytt sätt att läsa arkiverade ritningar.
Personal
Utredning fortsätter tillsammans med Avonova i syfte att skapa en bättre arbetsmiljö på
förvaltningen.
Planeringen inför semesterledigheterna i sommar ser relativt bra ut.
Ett vikariat inom livsmedelskontrollen kommer att utlysas från den 15 augusti och minst
året ut, eftersom det kommer att saknas en handläggare.
Byggavdelningen är nu bemannad relativt bra för att kunna hantera inkommande bygglovsansökningar och även efterföljande tekniska samråd inom rimligt tid och för att kunna ge
en relativt bra servicenivå. Detta förutsätter att antalet ärende inte ökar och att personalen
fortsätter att vara tillgänglig.
Byggavdelningen
En diskussion förs tillsammans med kommunledningen i Töreboda i och med att de nås av
klagomål på främst handläggningen av enstaka byggärenden. Det handlar primärt om ett
ärende rörande Töreboda Tåtorp 1:36. Resultatet av dessa diskussioner presenteras för
nämnden.
Forts.
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Miljöavdelningen
Ett möte med VA-avdelningen inom Tekniska förvaltningen har avhållits varvid en strategi
diskuterats för arbetet med vattenskyddsområden i de tre kommunerna. Främst handlar det
om att återuppta arbetet med att ta fram skyddsområden med tillhörande föreskrifter för
Hova och Vassbacken men även för Töreboda. Ett förslag på handlingsplan håller på att
tas fram och kommer att presenteras för respektive kommunledning inom kort. VAstrategin för de tre kommunerna togs ånyo upp för att primärt diskutera vilka områden
som VA-avdelningen avser att kommunalisera (skapa verksamhetsområden), men också för
att planera vilka områden som kommer att erbjudas en anslutning utan att de bedöms vara
så kallade § 6-områden.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen
Handlingar i ärende om fastigheten Töreboda Tåtorp 1:36
_____________________________________________________________
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Om klagomål på långa handläggningstider
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar efter diskussion att prioritera arbetet med att förbättra informationen bland annat via hemsidan samt att försöka att förverkliga de förslag
på åtgärder som framkommit inom ramen för projektet ”Förenkla helt enkelt”.
Aktuellt miljömål

Det är främst det nationella miljömålet om God bebyggd miljö som är tillämpligt i detta
ärende; se nedan.
————
Bakgrund

Ledamoten Anders Bredelius (M) har i skrivelse, daterad 25 maj 2015 till Miljö- och byggnadsnämndens presidium, framfört problem med långa handläggningstider.
Klagomålet handlar främst om följande:
Anders Bredelius har nåtts av klagomål på långa handläggningstider. Det har handlat om att
kunder uppfattar sig inte bli tillräckligt informerade om hur ansökan ska göras. Man får heller inte klart för sig handläggningstidens längd på grund av remisstider och man upplever
myndighetsutövningen som negativ och byråkratisk. Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet ger inte den service som kunden efterfrågar.
Anders Bredelius menar att nämnden ska ha som mål att sökanden ska känna att nämnden
vill göra allt för kunden.
Anders Bredelius har följande förslag på genomförande:
1. Skyndsamhetsprincipen skall alltid vara ledstjärnan för alla inom verksamheten
2. Alla skall alltid se den sökande som en kund. En kund, som myndigheten gör allt för
3. För att nå detta resultat så måste man hela tiden se ev. nya möjligheter till förbättring
4. Nyttja personalen optimalt? Ex. en tjänsteman som är specialist rörande miljö kan ta
enklare byggnadsärenden eller vice versa? Personalen nyttjas över gränserna när fördelningen av antal ärenden i verksamheten är i obalans
5. Ha full kontroll att den psykosociala arbetsmiljön är bra inom verksamheten
6. Det vore bra om tjänstemän vid några tillfällen tar emot kunderna i de andra kommunerna ex. en dag i månaden
Forts.
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7. En redovisning till nämnden vid varje möte avseende:
a. Inkommande ärenden med datum
b. Pågående ärenden, när förväntas ärendet vara klart, ev. förseningar och orsakerna därtill
c. Slutredovisning av ärendena
d. Redovisning av lång- som korttidssjukfrånvaron med förklaring vad som görs i
dessa fall
e. Den ekonomiska rapporten görs en gång i kvartalet
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning

Ärendet bör behandlas av nämnden i sin helhet. Detta för att skapa en förståelse hos
nämndens ledamöter varför vissa ärenden behöver ta tid i anspråk. Nämndens ledamöter
bör också diskutera vilka möjliga åtgärder som kan sättas in för att om möjligt skapa en
bättre service och samtidigt skapa en bättre förståelse för att ärendena kräver tid för att
kunna beredas tillräckligt och för att besluten ska få en bra kvalité samt uppfylla lagens
krav. Nämnden har också att se till att personalens arbetsmiljö är långsiktigt hållbar.
Underlag för beslut

Skrivelse från Anders Bredelius
Tjänsteskrivelse
Redovisning av handläggningstider under 2015 för bygglov, marklov och rivningslov
Kvalitetsmål 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden
Intern kontrollplan 2015
Aktuellt miljömål
Miljömål 15. God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.
_____________________________________________________________
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Redovisning av delegationsbeslut
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
————
Bakgrund

Miljö- och byggnadsförvaltningen ska vid varje sammanträde i Miljö- och byggnadsnämnden redovisa de beslut som är fattade på delegation.
Underlag för beslut

Lista över de delegationsbeslut som är fattade sedan förra sammanträdet i Miljö- och byggnadsnämnden.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 20

2015-06-09

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 79

2015.Ma0011

Ärenden att anmäla
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna:
1. Mark-och miljödomstolen avslår överklagandet av förbud mot drift av vindkraftverk för Otterbäcken Vind 1 på fastighet Sanden 2:1 i Gullspångs kommun.
Dnr 2011Gu0154.35
2. Tillstånd från Polismyndigheten – skjutbana, k-pist och gevärsskytte, Västeräng
1:24 i Mariestads kommun.
Dnr 2014Ma1387.4
3. Tillstånd från Polismyndigheten – pubkvällar med trubadur och dans, Hjorten 4,
Mariestads kommun.
Dnr 2014Ma1413.3
4. Protokoll från kommunal samverkan, MTG styrgrupp.
Dnr 2015Ma0017.2
5. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott om 2014 miljövårdsstipendium.
Dnr 2015Ma0021.4
6. Alkoholtillstånd till Restaurang Karlsholme AB, Gamla staden 5:1, Mariestads
kommun.
Dnr 2015Ma0404.5
7. Beslut från Länsstyrelsen att inte överpröva kommunalt beslut om strandskyddsdispens på fastighet Dillö 8:1, Mariestads kommun.
Dnr 2015Ma0419.3
8. Beslut från Länsstyrelsen att inte överpröva kommunalt beslut om strandskyddsdispens – rivning av befintligt fritidshus/nybyggnad av fritidshus på fastighet Säby
4:23 i Mariestads kommun.
Dnr 2015Ma0429.3
9. Tillstånd från Polismyndigheten till Mariestads Fordonshistoriska Sällskap för evenemanget residensrallyt.
Dnr 2015Ma0519.3
10. Alkoholtillstånd till Rattugglan Muggebo för servering på Canvac Arena VIPrestaurang 150501-150930.
Dnr 2015Ma0575.3
Forts.
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11. Beslut från Länsstyrelsen att inte överpröva kommunalt beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Onsö 1:6 i Mariestads kommun för sprängning av bergklack
och muddring i hamninlopp.
Dnr 2015Ma0576.3
12. Tillstånd från Polismyndigheten till Lyrestads Samhällsförening för ”Lyrestadsdagen och Loppisdag” på fastighet Kanaljorden 1:2.
Dnr 2015Ma0591.3
13. Tillstånd från Polismyndigheten till uteservering på Restaurang Buffalo, Hunden4,
Mariestads kommun.
Dnr 2015Ma0627.3
14. Tillstånd från Polismyndigheten till Mariestads Dragspelsklubb för Dragspelsfestival, Gamla staden 5:1, Mariestads kommun.
Dnr 2015Ma0651.3
15. Tillstånd från Polismyndigheten till Cruisin Club för fordonsutställning och dans,
Lyrestads Klockarbol 5:20.
Dnr 2015Ma0677.3
16. Tillstånd från Polismyndigheten till Åkes Video för danstillställning på Stadshotellet
Dnr 2015Ma0685.2
17. Återkallelse av serveringstillstånd för Karlsholme Folkparksförening med anledning
av upphörande av servering.
Dnr 2015Ma0706.1
18. Återkallelse av alkoholtillstånd för Karlsholme Folkparksförening med anledning av
upphörande av servering.
Dnr 2015Ma0707.1
19. Inkommen information från Livsmedelsverket ang. livsmedel som inte är färdigförpackade.
Dnr 2015Ma0725.1
20. Inkommen information från Länsstyrelsen om tillsyn IED (industriutsläppsdirektivet) rutinbeskrivningar.
Dnr 2015Ma0729.1
21. Inkommen information från Livsmedelsverket ang. anvisningar till rapportering av
livsmedelskontrollen 2015.
Dnr 2015Ma0750.1
Forts.
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22. Remiss från Mariestads kommun gällande strategi för arbetet med Barnkonventionen i Mariestads kommun.
Dnr 2015Ma0774.1
_____________________________________________________________
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Information lämnas på sammanträdet om


Bekämpningsmedelsspridning i Vassbacken



Resultat av Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimat



Verksamhetsberättelse för år 2014 för Miljösamverkan Västra Götaland



Nya Sevesoregler
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