Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(7)

Datum

2011-03-30

Kommunalhuset, Hörnet, Hallsberg, kl 17.30-19.00

Plats och tid
Beslutande

Ledamöter

Anne Carlqvist Fors
Krister Eklund
Emma Ode
Katarina Odell
Akram Naji

Ersättare

Peter Kjellman

Övriga närvarande

Leif Welander
Ulla-Beth Larsson

Justerare

Emma Ode

Justeringens plats och tid
Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Ulla-Beth Larsson
Ordförande
Anne Carlqvist Fors
Justerare
Emma Ode

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

Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-03-30

Datum då anslaget sätts upp

2011-04-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Ulla-Beth Larsson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2011-04-28

29-34

MBMN § 29

Dnr 2011-M346

Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens budget för 20122014
Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens beslut
Beslutar att anta bifogat förslag till budget 2012-2014.
Ärendet
Föreliggande förslag till budget 2012-2014 är ett förslag baserat på
ramtilldelningen för denna period. Några större avvikelser i intäkter och
kostnader är inte kända. Hur den nya Plan- och bygglovtaxan kommer att
påverka intäkterna kan i nuläget inte bedömas.
Förslaget innehåller de effektmål som har arbetats fram. Pga tidsbrist i detta
arbete får dessa mål anses som något oprecisa. Målen ska dock vara levande
och återkommande ses över innebärande att de kan revideras så snart behov
uppstår.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden föreslås besluta att anta bifogat förslag
till budget 2012-2014.
_______

MBMN § 30

Dnr 2011-0308

Delegation inom byggnadsväsendet för
ärenden/ärendegrupper som sorterar under miljö-, byggoch myndighetsnämndens reglemente
Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens beslut
Beslutar anta bifogat förslag till delegation inom byggnadsväsendet, enligt
bilaga. Delegationen börjar gälla 2011-05-02.
Ärendet
Sveriges kommuner och landsting, avdelning för tillväxt och
samhällsbyggnad har upprättat förslag till delegationsordning med anledning
av ny plan- och bygglag som träder i kraft 2011-05-02. Förslaget är till sin
uppbyggnad likartat nu gällande delegationsordning.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden beslutas föreslå att anta bifogat
förslag till delegationsordning, enligt bilaga.
_______

MBMN § 31

Dnr 2008-950

Eurotrucking A/s, Sköllersta-Sörby 1:58. Förslag till
beslut om föreläggande med vite att inkomma med
uppgifter.
Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens beslut
Beslutar att vid ett vite av 5000 kronor förelägga Eurotrucking A/s Danmark,
Filial Sverige, att senast 2011-05-27 inkomma med uppgifter enligt förslag till
beslut.
Ärendet
Dåvarande Miljö- och tekniknämnden beslutade 2008-09-16 efter ett
tillsynsbesök att Eurotrucking A/s Danmark, Filial Sverige, skulle utföra vissa
åtgärder och inkomma med vissa handlingar till tillsynsmyndigheten.
Handlingar från Eurotrucking A/s Danmark, inkom till Miljö- och
tekniknämnden den 24 oktober 2008. Av inkomna handlingar framgår det att
det finns brister gällande kunskap och rutiner kring oljeavskiljaren och dess
funktionalitet.
Som verksamhetsutövare är man skyldig att undersöka hur verksamheten
påverkar miljön. Förvaltningen bedömde därför att verksamhetsutövaren
skulle skaffa sig kunskap om hur det utgående vattnet från oljeavskiljaren kan
påverka miljön.
Ett sätt att uppfylla skyldigheten bedöms vara att genomföra provtagning av
det utgående vattnet från oljeavskiljaren, varför beslut fattades den 17 mars
2009 att ett förslag på provtagningsprogram avseende verksamhetens utsläpp
till vatten skulle inkomma till förvaltningen senast 20 april 2009.
Efter detta har två påminnelser i ärendet skickats ut, den 11 maj 2009 samt
den 12 augusti 2009.
Ytterligare beslut fattades 2010-02-12 om att snarast, dock senast 1 april 2010
inkomma med förslag till provtagningsprogram.

MBMN § 32

Dnr 2011-348

Örebroregionens klimatupprop
Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens beslut
Beslutar att föreslå kommunstyrelsen att Hallsbergs kommun ansluter sig till
Örebroregionens klimatupprop.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2010-03-01, med anledning av inlämnad motion,
att ge Miljö- och teknikförvaltningen i uppdrag att ta initiativet att påbörja
arbetet med ett lokalt klimatprotokoll.
Miljö- och teknikförvaltningen uppmärksammades på att det i regionen då
hade startat ett klimatupprop på initiativ av ett 20-tal aktörer i länet. Syftet
med detta klimatupprop var att visa att dessa tillsammans kunde göra insatser
för att påverka klimatförändringarna.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att Hallsbergs kommun ansluter sig till Örebroregionens
klimatupprop.
_______

MBMN § 33

Tobaksvanor bland ungdomar
Peter Kjellman tog upp frågan om rökning bland ungdomar. En tendens är att
detta tilltar i samhället. Diskuterades flera möjligheter till att påverka
ungdomar till att inte börja röka, t ex genom mer upplysning redan i
grundskolan, att ta upp det vid samtal med föräldrar, låta ungdomar fylla i
enkät om ”Varför röker du?”, stärka tillsynen av försäljningen av tobaksvaror.
Kommunen bedriver idag, genom dess alkoholhandläggare, tillsammans med
Polisen tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror, t ex åldersgräns,
marknadsföring och butikens egentillsyn,
Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden uppdrog till ordföranden att ta upp
frågan i ordförandeberedningen samt till förvaltningschefen att ta upp den i
chefsgruppen.
_______

MBMN § 34

Informationsärende
Ordföranden informerade från Leader Mellansjölandets informationsdag Var
med och skapa en Framtidsvecka i Örebro län.
Syftet med en Framtidsvecka är att skapa mötesplatser där miljön, klimatet
och hållbar utveckling står i centrum. Goda exempel lyfts fram och synliggörs
vilket hjälper till att öka medvetenheten och handlingskraften för den
omställning alla i samhället måste göra. Målet är att samla så många lokala
aktörer som möjligt runt om i länet som på egna initiativ ordnar aktiviteter
med ett hållbarhetsperspektiv.
_______

