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Bygg- och miljönämnden 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 

Beslutande Sune Lang (S), ordförande 
Stefan Sandberg (S), vice ordförande 
Yvonne Wendelius (S) 
Karin Vistmyr (S), ersättare för Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) 
Ulf Henningsson (S) 
Per-Olof Uhrus (C) 
Per-Olov Olsson (C) 
Markku Kalliokoski (V) 
Ola Engström (MP), ersättare för Ralph Veltenaar (M) 
 

Övriga deltagare Charlotta Ryd, bygg- och miljöchef 
Lena Franksson, sekreterare 
Eva Persson, ekonom §§ 53 – 57 och 62 (del av) 
Yekta Destlund, miljöinspektör § 62 (del av) 
Sanna Lindqvist, livsmedelsinspektör § 62 (del av) 
Anna Hansson, miljöinspektör § 62 (del av) 
Bo Stenbeck (FP) 
Ragnar Darle, arkitekt § 62 (del av) 
Anna Tengqvist, bygglovshandläggare § 62 (del av) 
 
 
 
 

Utses att justera Ola Engström 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2012-09-17 kl. 17:30 

Underskrifter Sekreterare 
................................................................................................................................................... 

Paragrafer 53 -  63 
  Lena Franksson  ........................... 

 Ordförande 
...................................................................................................................................................   

  Sune Lang   

 Justerande 
..................................................................................................................................................................................................................................... 

  Ola Engström 
   

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

Organ Bygg- och miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2012-09-17    

Datum för 
anslagets uppsättande 

2012-09-18 Datum för 
anslagets nedtagande 

2012-10-10  

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

Underskrift 
...................................................................................................................................................   

 Lena Franksson 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-09-17, §§ 53-63 

§ 53 

Yttrande angående lokala ordningsföreskrifter för torghandel 

§ 54 

Redovisning av meddelanden 

§ 55 

Redovisning av delegeringsbeslut 

§ 56 

Ekonomisk redovisning augusti 2012 

§ 57 

Bygg- och miljönämndens års- och flerårsbudget 2013-2015 

§ 58 

Miljösamverkan Gävleborg 

§ 59 

Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken 

§ 60 

Uppföljning av internkontrollplan 2012 

§ 61 

Bygg- och miljönämndens övergripande mål 2013-2015 

§ 62 

Yttrande angående lokala ordningsföreskrifter 

§ 63 

Rapporter - övriga frågor 
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§ 53 

YTTRANDE ANGÅENDE LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 
TORGHANDEL 

Ärende 
2012-06-26 inkom en begäran till bygg- och miljönämnden från tekniska enheten 
gällande förslag till nya lokala ordningsföreskrifter för torghandel. Sista 
svarsdatum var 2012-08-31. Bygg- och miljönämnden har fått uppskov med att 
inkomma med ett yttrande till 2012-09-17. 
 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2012-09-05 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner förslag till nya ordningsföreskrifter för 
torghandel med tillägget i kursiv text § 3: 
Då en årsplats upplåtes får den användas på bestämd tid av högst 12 månader i 
följd. Därefter upphör upplåtelsen att gälla såvida inte ny begäran beviljats av 
kommunstyrelsen. En tillfällig torgplats får endast användas den dag den är 
bokad. Torgplats får inte överlåtas till annan. 

 

Inlägg i debatten 
Markku Kalliokoski (V), Ola Engström (MP) 
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§ 54 

REDOVISNING AV MEDDELANDEN 

Bygg & Miljö 
Pågående ärenden 

Kommunstyrelsen 
Delårsbokslut per 30 juni 2012 - nämnderna 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

Lantmäteriet 
Ny nationell höjdmodell 

 

 

Kurser och konferenser 
FAH 
 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Redovisningen av meddelanden godkänns. 

2. Ledamöter som är intresserade av kurser och konferenser anmäler sig till 
bygg- och miljökontoret samt ger en kort redogörelse vid nästa sammanträde. 
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§ 55 

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT 

Ärende 
En förteckning av delegeringsbeslut 2012-08-03 – 2012-09-02 fanns tillgängliga 
för ledamöter och ersättare.  
Beslutsnummer 2012: 
Delegeringsbeslut bygg (DEBEB) = 122-136 

Delegeringsbeslut miljö (DEBEM) = 143, 168-186, 188 

Delegeringsbeslut trafik (DEBET)  = 31-34 

Delegeringsyttrande bygg (DEBYB) = 53-63 

Delegeringsyttrande miljö (DEBYM) = 32-34 

Delegeringsyttrande trafik = 0 

Debitering (DEB) = 118-137 

Beslut från annan myndighet (BEMY) = 177-184 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisningen godkänns. 
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§ 56 

EKONOMISK REDOVISNING AUGUSTI 2012 

Ärende 
Nämnden ska vid varje sammanträde få information om det aktuella ekonomiska 
läget. 
 

Beslutsunderlag 
Utfall augusti 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisningen godkänns. 
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§ 57 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2013-2015 

Ärende 
Fullmäktige har den 18 juni 2012 beslutat om preliminära ramar avseende drift- 
och investeringsbudget för års- och flerårsbudget 2013-2015. Styrelse och 
nämnder ska utifrån fullmäktiges beslut sammanställa respektive nämnds förslag 
till års- och flerårsbudget 2013-2015. 

 
Respektive nämnds budgetförslag ska vara enligt ram. Tjänsteskrivelsen ska 
innehålla en konsekvensbeskrivning hur de preliminära ramarna för åren 2013-
2015 påverkar verksamheterna och deras kvalitetsnivå. 
 

Bygg- och miljönämnden har tilldelats en preliminär budgetram för 2013-2015. 
 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2012-09-05 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
För att kvalitetssäkra verksamheten anhåller Bygg- och miljönämnden om ökade 
medel för: 

En 0,25 av en heltidstjänst motsvarande 125 tkr för en kombinerad tjänst 
administration /bygglovshandläggare. Framledes finns även ett behov av ökad 
tillsyn inom byggområdet. 

En 100 % miljöinspektör motsvarande 750 tkr. 

Extra satsning på löner, motsvarande en kostnad på 45 tkr. 

 

Vidare behöver frågan gällande trafikingenjör utredas vidare gällande ansvar och 
budget. 

 

Inlägg i debatten 
Samtliga ledamöter 
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§ 58 

MILJÖSAMVERKAN GÄVLEBORG 

Ärende 
De 10 kommunerna i länet har samma uppdrag, att bedriva tillsyn enligt 
miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Frågeställningarna och utmaningarna 
inom uppdraget är ofta likartade. En ökad samverkan mellan länets kommuner, 
att hjälpas åt med exempelvis gemensamma tillsynsinsatser, gemensamma 
nyckeltal för mätbarhet av verksamhetsmål, effektiv och enkel kommunikation 
mellan tillsynsmyndighet och företag, handläggningsrutiner och 
taxekonstruktioner skulle leda till en effektivisering av tillsynen och 
organisationen, ge en ökad kvalitet i tillsynen och ge nöjdare företag och 
verksamheter. 
 

Beslutsunderlag 
Information av Charlotta Ryd och ansökan till Region Gävleborg 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Delegation lämnas till bygg-och miljöchef Charlotta Ryd att lämna nämndens 
synpunkter och ta beslut om Bygg & Miljö ska gå med i miljösamverkan 
Gävleborg. 
 

Inlägg i debatten 
Markku Kalliokoski (V), Per-Olov Olsson (C) och Yvonne Wendelius (S) 
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§ 59 

BEGÄRAN OM ÖVERLÅTELSE AV TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN 

Ärende 
Enligt 18 § Miljötillsynsförordningen (2011:13) får en statlig operativ 
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa 
tillsynsuppgiften, om kommunfullmäktige begär det. I Ockelbo kommun finns idag 
12 B-verksamheter som är i drift. Tillsynsansvaret gällande dessa verksamheter 
ligger idag på Länsstyrelsen Gävleborg. Ett beslut om överlåtelse enligt Bygg- 
och miljönämndens beslut innebär att dessa 12 verksamheter som Länsstyrelsen 
idag har tillsynen över övergår till kommunal tillsyn. 
 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2012-09-05 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att till 
Länsstyrelsen inkomma med en begäran om att få överta tillsynen enligt 
miljöbalken för verksamhet med FMH-koderna 10.20, 25.20, 40.90, 40.95, 90.10, 
90.50, enligt bilaga till Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899). 

Övertagandet bör ske den 1 januari 2013. 

 

Inlägg i debatten 
Ulf Henningsson (S) och Yvonne Wendelius (S) 
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§ 60 

UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN 2012 

Ärende 
Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. En 
reviderad internkontrollplan antogs av Bygg- och miljönämnden 2012-03-19. Vid 
varje nämndssammanträde ska tre punkter rapporteras: 

• Debitering av avgifter byggärenden genom stickprovskontroll. 

• Debitering av diverse tillsyn enligt miljöbalk och livsmedelslagen/timavgift 
eller tillfälle genom stickprovskontroll. 

• Bevaka/följa upp pågående ärenden äldre än 4 veckor. 
 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2012-09-05 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Uppföljningen enligt bygg- och miljönämndens internkontrollplan godkänns. 
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§ 61 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅL 2013-2015 

Ärende 
Inom bygg- och miljönämndens verksamhet har nämndsövergripande mål 
tidigare tagits fram. De övergripande mål har nu setts över och två av dessa har 
reviderats. 
 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2012-09-05 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämndens nämndsövergripande mål godkänns. 
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§ 62 

YTTRANDE ANGÅENDE LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 

Ärende 
2012-06-26 inkom en begäran till bygg- och miljönämnden från tekniska enheten 
gällande förslag till nya lokala ordningsföreskrifter. Sista svarsdatum var 2012-08-
31. Bygg- och miljönämnden har fått uppskov med att inkomma med ett yttrande 
till 2012-09-17. 
 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2012-09-05 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden delegerar remissyttrandet till bygg- och 
miljönämndsordförande Sune Lang och bygg- och miljöchef Charlotta Ryd. 
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§ 63 

RAPPORTER – ÖVRIGA FRÅGOR 

 
• VA-arbetsplan – information av Gästrike vatten och Bygg & Miljö 

• Ändring av detaljplan – information av Anna Tengqvist och Ragnar Darle 

• Vindkraftverk Lingbo, buller – information av Ragnar Darle 

• Översiktsplanen – information av Ragnar Darle 

• Miljösamverkan Gävleborg – information av Charlotta Ryd 

• Livsmedelstaxan – information av Sanna Lindqvist och Charlotta Ryd 

• Katter 

 


	ANSLAG/BEVIS

