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MBMN § 49

Dnr 2012-M0039

Revidering av miljö-, bygg- och myndighetsnämndens
konteringsbudget för 2012
Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens beslut
Beslutar att fastställa konteringsbudget för 2012, enligt bilagt tjänsteutlåtande 2012-0615.
Ärendet
Med anledning av beslutad förändring av verksamheten med avseende på
bostadsanpassningen samt justeringar av kostnader och intäkter i övrigt är en revidering
av tidigare fastställd budget nödvändig.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens föreslås besluta att fastställa bifogat förslag till
konteringsbudget för 2012, enligt bilagt tjänsteutlåtande 2012-06-15.
________

MBMN 50

Dnr 2011-M0961

Miljömålsprogram 2013-2020
Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens beslut
Beslutar att godkänna det upprättade förslaget till miljömålsprogram 2013-2020, enligt
bilaga samt att skicka det på remiss till länsstyrelsen, regionförbundet, intilliggande
kommuner, alla nämnder inom Hallsbergs kommun, alla politiska partier, föreningar och
byalag,
Vidare beslutades att programmet läggs ut på Hallsbergs kommuns hemsida och lämnas
till samtliga bibliotek.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslöt 2011-06-20 att uppdra åt Miljö-, bygg- och
myndighetsnämnden att lämna förslag på miljömål för kommunen och förslag på hur
arbetet att efterleva målen ska ske.
Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden utsåg en arbetsgrupp bestående av Krister
Eklund (s), Emma Ode (mp), Cecilia Hedlund (c) samt miljöchef Leif Welander, som
fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag till miljömålsprogram.
Miljömålsprogrammet uppdelade i fem fokusområden, vilka är följande:






Klimat
Giftfri miljö
Biologisk mångfald
Vatten
God bebyggd miljö

Ett utkast till miljömålsprogram har varit ute på internremiss fram t o m 2012-04-01. Då
några synpunkter inte inkommit har ett förslag arbetats fram och överlämnats till Miljö-,
bygg- och myndighetsnämnden för beslut.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden föreslås besluta att godkänna det upprättade
förslaget till miljömålsprogram 2013-2020, enligt bilaga samt att skicka det på remiss till
länsstyrelsen, regionförbundet, intilliggande kommuner, alla nämnder inom Hallsbergs
kommun, alla politiska partier, föreningar och byalag,
Vidare beslutades att programmet läggs ut på Hallsbergs kommuns hemsida och lämnas
till samtliga bibliotek.
________

MBMN § 51

Ansvarig för energieffektiviseringsarbetet
Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens beslut
Beslutar ta den lämnade redogörelsen som en information.
Ärendet
Hallsbergs kommunbeviljades 2010 1 400 000 miljoner kronor för att genomföra
projektet Energieffektiviseringsstöd under åren 2010-2014. Pengarna avses att bekosta
lönen till den som arbetar med åtgärderna.
Mål och åtgärder är framtagna men är i nuläget inte genomförda. Dessa skall sedan
rapporteras till Energimyndigheten.
I budgetprocessen kommer beslut fattas att överföra pengarna till miljö-, bygg- och
myndighetsnämnden.
________

MBMN § 52

Dnr 2012-M0743

Återkallande av serveringstillstånd, Restaurang Eldorado,
Sköllersta
Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens beslut
Beslutar återkalla Idris Saids serveringstillstånd enligt 9 kap 18 § 1 st alkohollagen
avseende Restaurang Eldorado på grund av att restaurangen avyttrats, enligt bilagt
tjänsteutlåtande 2012-06-11.
Ärendet
Idris Said har meddelat kommunen att han sålt restaurangen och att han inte kommer att
driva restaurangen efter den 1 juni 2012.
Då tillståndshavare avyttrar eller annars inte utnyttjar sitt serveringstillstånd ska
kommunen enligt 9 kap 18 § 1 st alkohollagen återkalla tillståndet.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden föreslås besluta återkalla Idris Saids
serveringstillstånd enligt 9 kap 18 § 1 st alkohollagen avseende Restaurang Eldorado på
grund av att restaurangen avyttrats, enligt bilagt tjänsteutlåtande 2012-06-11.
________

MBMN § 53

Informationsärenden
 Dagens sammanträde inleddes med ett besök på Pålsboda Bioenergi där en
guidning av företaget skedde. Efter sammanträdet gick resan till Haddebo, Gryts
Bruk, Björnhammar och vidare till Orrslättens torvtäkt söder om Hjortkvarn.
Hemresan gick via småvägar tillbaka till Hallsberg. Ett stopp gjordes vid Ässböle
där information lämnades om den tänkta vindkraftparken vid Nyckelhult.
 Länsstyrelsens beslut 2012-06-05 om Granskning av kommunal
strandskyddsdispens för uppförande av och garage/verkstad/carport på
fastigheten Hallsbergs-Sörby 2:8. Länsstyrelsen ändrar det prövade beslutet på så sätt
att som tomt får tas i anspråk det område som markerats på tomtplatskarta.

Gamesa Energy Sweden AB, information om planer för vindkraftspark söder om
Tisaren. Gamesa har inkommit med samrådshandlingar avseende uppförande och drift
av ca 15 vindkraftverk vid Nyckelhult i Askersunds och Hallsbergs kommuner. 4 av
dessa verk kommer att placeras i Hallsbergs kommun. Ett samrådsmöte har hållits den
18 juni.


_______

MBMN § 54

Delegationer
Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
Ärendet
Delegationslistor under perioden 2012-05-17 – 2012-06-13 enligt separat bilaga.
________

