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Plats och tid

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1, Plan 3, Rum 611, kl. 14.00-15.30

Beslutande

Martin Edgélius (M), Michael Hagberg, (S), Nicklas Adamsson (MP), Katarina Rosenlund-Svensson
(S), Börje Söderström (S), Anna Ringdahl (S), Christer Johansson (M), Bertil Carlsson (C), Jan Lilja
(SD)

Beslutande ersättare

Lars Gustavsson (S), Sanna Cronhielm (M)

Ersättare

Carin Garbåge Kylestorp (S) Jerry Emanuelsson (S), Ann-Christin Sandell (S), Franca Baban (S),
Oscar Dieden (M), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Reijo Eriksson (V), Britt Gustafsson (SD)

Övriga
deltagande

Sekreterare Malin Lundhe, Samhällsbyggnadschef Stefan Jansson, Avdelningschef Eva Frykman,
Avdelningschef Erik Bjelmrot, Bygglovshandläggare Joakim Schuster, Miljöinspektör Åsa Lund,
Livsmedelsinspektör Anna Öhman, Livsmedelsinspektör Johanna Björck, Praktikant Elin
Johansson
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

BMN §1

2020-02-05

INFO.2020.1

Information
Avdelningschef Erik Bjelmrot redovisar handläggningstid för bygglov för året 2019 samt
för januari år 2020.
Erik Bjelmrot fortsätter och informerar om den nya e-tjänsten för bygglov. Av totalt 39
inkomna bygglov under januari har 16 stycken inkommit via e-tjänsten. Utvärdering av
arbetet med e-tjänsten kommer ske löpande.
Erik Bjelmrot informerar inför samråd av detaljplan Strängstorp.
Avdelningschef Eva Frykman ger en uppdatering kring Öljaren-projektet.
Livsmedelsinspektörerna Anna Öhman och Johanna Björck redovisar ett kontrollprojekt
av märkning av ägg samt regler för äggmärkning.
Eva Frykman presenterar Elin Johansson som är praktikant på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
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BMN §2

INFO.2020.2

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till
handlingarna.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Sammanfattning av ärendet
Redogörelse av beslut som fattats under perioden 2019-11-27 - 2020-01-16 med stöd av
gällande delegation.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut 2020-02-05
Delegationslista 2019-11-27 - 2020-01-15

Beslutsmottagare
Akten
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BMN §3

2020-02-05

PLAN.2020.1

Rapportering av pågående planer med tidplaner och
prioriteringsordning 2020
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer,
daterad 2020-02-05.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Börje Söderström (S) och
Reijo Eriksson (V).

Motivering
För pågående detaljplaner som inte följer tidigare beslutade tidplaner har förvaltningen
föreslagit nya tidplaner. Ändringar markeras med ett utropstecken och en färgkod där
röd betyder att tidplanen flyttas fram, grön att planen ligger före tidplanen och svart att
planen flyttas från eller till väntekategorin. I dokumentet finns även en förklaring till
varför inte tidigare tidplaner har kunnat följas.
Detaljplanerna är kategoriserade efter prioriteringsnivå, baserat på de riktlinjer som
antogs den 19 augusti 2015.
Tidplaner för pågående arbete med översiktplanering, program och gestalningsprogram
finns också med i dokumentet.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att de föreslagna nya tidplanerna är rimliga
för fortsatt arbete med planerna. Planprioritering och fördelning av kostnader följer
antagna riktlinjer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse för pågående planer
Pågående planer 2019-02-05.pdf

Beslutsmottagare
Akten
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2020-02-05

BYGG.2019.470

Ansökan om bygglov för nybyggnad av ishall, på
fastigheten Backa 6:2
Beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja lov för åtgärden.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godkänns XXXXX, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N och XXXXX,
som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K.
3. För handläggning av detta ärende, debiteras en avgift om 178 752 kronor, enligt
kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och
bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja lov för åtgärden.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns
XXXXX, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N och XXXXX,
som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K.
3. För handläggning av detta ärende, debiteras en avgift om 178 752 kronor, enligt
kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och
bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.
Miljöpartiet yrkar att:
Avslå ansökan.
Ordförande Martin Edgelius ställer förslagen mot varandra. Ordförande finner att
nämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. Se bilaga för skriftlig
reservation.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Christer Johansson (M),
Nicklas Adamsson (MP).
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Motivering

Fastigheten omfattas av stadsplaneändring 04-KAS-606.
Åtgärden bedöms vara planenlig.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget är väl anpassat till stadsbilden
samt att det bidrar till en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen (PBL).
Förslaget anses inte medföra någon betydande olägenhet för grannar enligt 2 kap. 9 §
PBL. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser vidare att förslaget är lämpligt för sitt ändamål och att det har en god form-, färg- och materialverkan enligt 8 kap. 1 § PBL. Ansökan
bedöms uppfylla förutsättningarna enligt 9 kap. 30 § PBL och bygglov kan därmed ges.
Godkännande av kontrollansvariga, görs med stöd av 10 kap. 9 § PBL.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan, som inkommer till samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-12-20, gäller
nybyggnad av en ishall på Backavallen idrottsarena. Den nya byggnaden kommer ha en
byggnadsarea om ca 9 500 m2 och en byggnadshöjd om ca 14,5 meter. Byggnadens
fasader utföres med Paroc sandwichelement i olika grå nyanser och med fönster- och i
viss mån även dörromfattningar i en orange kulör, enligt fasadritning.
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR), kommunens miljöavdelning och trafikingenjörer, Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) samt Tekniska Verken AB har yttrat sig om
åtgärden. VSR upplyser om att en brandskyddsbeskrivning behöver komma in före
teknisk samråd och att de önskar delta vid tekniskt samråd och vid slutsamråd.
Kommunens miljöavdelning påminner om att tillsynsmyndighet för kyl-,
luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning kan behöva underrättas och att
ytterligare krav för köldmedia ställs i Förordningen om flourerande växthusgaser (SFS
2016:1128). Trafikingenjörerna och SVAAB har inga synpunkter mot att bygglov beviljas
för åtgärden. Sörmland Vatten har dock en del synpunkter som byggherren behöver lösa
i samråd med dem under projekteringstiden. Tekniska verken påminner om att
avlastningsskydd för befintliga ledningar, kan komma att behövas. De påpekar också att
en del gamla ledningar behöver tas bort innan nybyggnationen kan påbörjas.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett
startbesked.
Tekniskt samråd krävs innan startbesked kan ges. Kontrollansvarig kontaktar
byggnadsinspektör om datum för tekniskt samråd.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Beslutet vinner laga kraft 4 veckor
efter publiceringsdatum i Post- och inrikes tidningar (se bifogad kopia på kungörelse)
under förutsättning att beslutet inte överklagas.
Det här beslutet kan överklagas. För mer information, se bifogad besvärshänvisning.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Tillgänglighetsutlåtande
Ansökan om bygglov
Situationsplan rev.
Yttrande från Tekniska Verken
Yttrande nr 2 från SVAAB
Yttrande från Trafik
Fasader rev.
Planritningar rev.
Yttrande från VSR
Anmälan kontrollansvarig
Yttrande från Miljö
Yttrande från SVAAB

Beslutsmottagare

KATRINEHOLMS KOMMUN
XXXXX
XXXXX
Akten

2020-02-05
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Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX,
XXXXX
Ärendet utgår.

9(21)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden
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BMN §6

Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX,
XXXXX
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX, XXXXX, XXXXX, att efter den 1 januari 2021
släppa ut spillvatten från befintlig avloppsanläggning vid bostadshus med
besöksadress XXXXX belägen på fastigheten XXXXX.

2. Förena förbudet med vite om 16 700 kronor vardera för ägarna till XXXXX.
3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Motivering
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas
om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
utföras.
Avloppsanordningen på XXXXX (fastigheten), består av en slamavskiljare med
efterföljande markbädd. Belastningen på markbädden är ojämn, och anordningen
uppvisar tecken på att inte fungera optimalt. Fosforavlastning saknas.
Avloppsanordningen når inte upp till de krav som idag ställs på rening av
hushållsspillvatten, och möjliggör inte heller till återföring av näringsämnen i större grad.
Tillstånd till avloppsanordningen utfärdades 1996-08-27.
Enligt länsstyrelsernas GIS- stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området
känsligt för belastning av fosfor. Avloppsanordningen bedöms omfattas av hög
skyddsnivå med avseende på fosfor enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd
2016:17 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. I övrigt bedöms normal
skyddsnivå råda.
Fastighetsägarna äger en tredjedel av fastigheten vardera.
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Fastighetsägarna har beviljats anstånd med att inkomma med åtgärdsförslag, och
uppgett att huset skulle vara obebott. Vid koll i Eniros karta står dock en person i
dagsläget skriven på belägenhetsadressen.
Fastighetsägarna till fastigheten har inte skickat in någon ansökan om inrättande av
avloppsanläggning, och därför inte redovisat godtagbar lösning av reningskraven för
avloppsvattnet.
Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller
olägenheter för människors hälsa och miljön.
Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för arbetet
med att förbättra bristfälliga avlopp.
Miljöbalken skall tillämpas så att:
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa
orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. den biologiska mångfalden bevaras,
3. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och
energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt utsläpp
av spillvatten från befintlig avloppsanordning som ej når upp till dagens reningskrav, och
ej möjliggör återföring av näringsämnen, måste upphöra och att avloppsanordningen
behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller miljöbalkens krav på rening.
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.
Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 § får
beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som
riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller
förbudet mot ny ägare av egendomen.
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Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten uppfyller inte de krav som idag ställs på rening av
spillvatten. Fastighetsägarna har givits möjlighet att yttra sig över beslutet i samband
med kommuniceringen. Inga synpunkter har inkommit i ärendet.

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutsmottagare
XXXXX
XXXXX
XXXXX

Lantmäteriet
Akten
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BMN §7

ALLM.2019.64

Remiss angående handlingsplan mot nedskräpning
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att ta förvaltningens yttrande som sitt eget.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Nicklas Adamsson (MP),
Bertil Carlsson (C), Christer Johansson (M) och Michael Hagberg (S).

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Förvaltningen anser att handlingsplanens åtgärder på ett bra sätt kommer att bidra till att
uppnå målen om minskad nedskräpning men har synpunkter gällande formuleringen av,
och identifieringen av, målgrupperna. Detta gäller specifikt formuleringarna "utrikes
födda invånare" samt "medelålders män i övre medelklass".
Det bör även förtydligas att det redan i nuläget pågår samverkan med Förpacknings- och
tidningsinsamlingen (FTI) ock kommunen gällande återvinningsstationerna.

Sammanfattning av ärendet
Ett av målen i såväl kommunplanen som i den kommunala avfallsplanen 2018-2022 är att
nedskräpningen ska minska. En minskad nedskräpning kommer leda till minskad
miljöbelastning men förmodligen också till minskade kostnader för kommunen och
andra fastighetsägare samt till ökad trivsel och attraktivitet. Som en första åtgärd i
arbetet har samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan
mot nedskräpning för att på ett mer strategiskt sätt arbeta med frågan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till handlingsplan mot nedsräpning
Remiss av handlingsplan mot nedskräpning

Beslutsmottagare

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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BMN §8

ALLM.2020.2

Remissvar personalpolitiskt program
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att i yttrande över förslaget till personalpolitiskt
program framföra att det är positivt att kommunen jobbar aktivt med att skapa ett bra
arbetsklimat för kommunens anställda.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och Bertil Carlsson (C).

Motivering
Bygg- och miljönämnden saknar egen anställd personal. De medarbetare på
samhällsbyggnadsförvaltningen som på delegation genomför nämndens uppdrag är
anställda av kommunstyrelsen. Nämnden vill ändå framföra att det är av vikt och positivt
att kommunen arbetar aktivt med att skapa ett bra arbetsklimat för sina medarbetare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag på personalpolitiskt program 2020

Beslutsmottagare
Personalavdelningen
Akten
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ALLM.2020.3

Remiss förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna
råd om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna
råd om redovisning av reglering i detaljplan
Beslut
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att till Boverket överlämna
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som svar på remissen.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Katrineholms kommun är positiva till remissförslagen. En enhetlighet mellan
kommunernas detaljplaner kommer på sikt att underlätta för samtliga aktörer i
samhällsbyggnadsprocessen och möjliggöra en ökad digitalisering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Konsekvensutredning Föreskrifter och allmänna råd om detaljplan
Konsekvensutredning Allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan
Boverkets författningssamling - Allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan
Boverkets författningssamling - Föreskrifter och allmänna råd om detaljplan
Missiv till remiss

Beslutsmottagare
Kommunstyrelsen
Akten
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BMN §10

ALLM.2019.3

Internkontrollrapport 2019
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna internkontrollrapporten 2019.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och Reijo Eriksson (V).

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämndens internkontrollmoment rör handläggningstider, rättssäkerhet,
rättidsprövningar, ekonomisk uppföljning och information till sökande i bygglov-ärenden
och bygganmälan-ärenden.
Kontrollmomentet "Information om reducering av avgifter och tidsfrister" är en ny punkt
för år 2019 efter ett nytt lagkrav från plan- och bygglagen där sökande av bygglov och
bygganmälan ska erhålla information om tidsfrister och reducering av avgifter. Kontrollen
visar ett fullgott utfall där 10 av 10 ärenden där stickprov tagits uppfyllt kraven.
Kontrollmomentet "Rättidsprövning" är också nytt för år 2019 där kontrollen avser att
visa om rättidsprövning skett i rätt tid och i enlighet med delegationsordningen. I 6 av 26
fall har rättidsprövningen inte skett i rätt tid, det vill säga, inte "skyndsamt". Däremot har
prövningarna gjorts i enlighet med delegationsordningen.
Övriga fyra kontrollmoment är kvar sedan tidigare år.
Kontrollmomentet "Kontroll av att beslut fattats inom sex månader från ett ärende
startas (enligt nya förvaltningslagen)" har varit en svår punkt att följa upp. Siffran där 55
ärenden av 90 är beslutade inom 6 månader kan anses något missvisande då majoriteten
av ärendena är avslutade inom 6 månader men saknar ett skriftligt formellt beslut.
Kontrollmomentet "Kontroll av att 10 veckors handläggningstid för bygglov klaras" har
varit en punkt med stort fokus och bygg- och miljönämnden har vid sammanträdena fått
handläggningstiderna för varje månad presenterade för sig. Handläggningstiden har
avsevärt förbättrats under åren. Resultatet för 2019 är 239 av 241 ärenden som klarar
handläggningstiden.
"Ekonomisk uppföljning" har kontrollerats med fokus på avlopp- och livsmedelsärenden
samt bygglovsärenden. Samtliga 45 debiteringar som kontrollerats stämmer överens
med beslutande taxor.
"Rättssäkerhet" syftar till att kontrollera att beslut inte innehåller formaliafel eller
materiella fel. Under 2019 har två ärenden haft varsitt formaliafel och ett ärende haft två
materiella fel.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Internkontrollrapport 2019

Beslutsmottagare
Kommunstyrelsen
Akten

2020-02-05
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ALLM.2020.1

Internkontrollplan 2020
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att anta upprättat förslag till internkontrollplan för
Bygg- och miljönämnden 2020.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och Reijo Eriksson (V).

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Byggoch miljönämndens ansvarsområde. Förvaltningen har gjort en bedömning utifrån risk
och väsentlighet inom nämndens verksamhetsområde.
Planen omfattar tre kontrollområden som alla anses ha en möjlig risk för brist samt en
väsentlighet som bedöms som kännbar eller allvarlig.
De tre kontrollområden som utgör planen är rättidsprövning, rättssäkerhet och
ekonomisk uppföljning. Dessa områden avrapporteras inte i någon annan form vilket gör
områdena särskilt viktiga att internkontrollplanen innehåller. Områden, processer eller
rutiner som följs upp och kontrolleras genom andra upparbetade kontroller eller via
förvaltningens systematiska kvalitetsarbete behöver inte tas med i internkontrollplanen.
Kontrollområdet rättidsprövning gäller kontroll av att rättidsprövning av överklagan sker i
rätt tid, det vill säga, inom en vecka. Det kontrolleras två gånger per år av avdelningschef
och det innefattar samtliga rättidsprövningar.
Kontrollområdet rättssäkerhet innebär kontroll av att beslut inte innehåller materiella fel
eller formaliafel. Detta kontrolleras kontinuerligt av förvaltningsjuristen. Kontrollen sker
genom att alla beslut som tagits av nämnden och som blivit prövade av övre instans gås
igenom.
Kontrollområdet ekonomisk uppföljning är en kontroll av att debiteringar inom
bygglovsärenden och miljö- och hälsoskyddsärenden sker i enlighet med aktuell och
beslutad taxa. Detta kontrolleras genom stickprov två gånger årligen utav avdelningen
gemensam förvaltningsadministration.
Internkontrollplanen följs upp och redovisas för nämnden i augusti samt januari/februari.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Internkontrollplan 2020

Beslutsmottagare
Kommunstyrelsen
Akten

2020-02-05
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

BMN §12

2020-02-05

ALLM.2019.51

Detaljbudget för Bygg- och miljönämnden 2020
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. Anta upprättat förslag till budget för 2020
2. Medlen för miljöstrategiskt arbete används enligt samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:
1. Anta upprättat förslag till budget för 2020
2. Medlen för miljöstrategiskt arbete används enligt samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag
Miljöpartiet yrkar att:
Anta Miljöpartiets förslag till budget för bygg- och miljönämnden 2020
Ordförande Martin Edgelius ställer förslagen mot varandra. Ordförande finner att
nämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. Se bilaga för skriftlig
reservation.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Nicklas Adamsson (MP)

Sammanfattning av ärendet
Upprättat förslag till budget redovisas i bilaga. Bygg- och miljönämnden har fått ett
tillskott på 5 tkr avseende uppräkning av arvoden 2020. Budgeten fördelar sig på
kostnadsposterna: köp av verksamhet -112 tkr, personalkostnader (arvoden) -394 tkr och
övriga kostnader -28 tkr. Medlen för det miljöstrategiska arbetet, budgeterade som köp
av verksamhet, föreslås 2020 användas för kommunikationsåtgärder och
medborgardialog. Det kan exempelvis vara "kontoret på stan" med miljöfokus,
medverkan i vattenveckan, skräpplockningsaktivitet och informationsinsatser till
hushållen om kemikalier i hemmet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till budget, bilaga

Beslutsmottagare
Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunstyrelsen
Akten
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

BMN §13

2020-02-05

ALLM.2020.4

Årsredovisning för Bygg- och miljönämnden 2019
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna årsredovisning för 2019.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Sammanfattning av ärendet
I bifogad bilaga redovisas upprättad årsredovisning för Bygg- och miljönämnden 2019.
Redovisat nettoresultat visar på ett underskott på 27 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Årsredovisning BMN 2019

Beslutsmottagare
Kommunstyrelsen
Akten
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

BMN §14

2020-02-05

INFO.2020.3

Meddelanden
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Sanna Cronhielm (MP) och
Reijo Eriksson (V).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse för meddelanden
Meddelanden

Beslutsmottagare
Akten

