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Laholms kommun
Miljö- och byggnadsnämnden har haft sammanträde den 2 januari 2019
Protokollet, som justerats den 3 januari 2019, finns tillgängligt i Stadshuset,
Humlegången 6, 312 80 Laholm
Lena Boström
Kommunsekreterare
___________________________________________________________________________
Bevis om anslag
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med
den 4 januari 2019 till och med den 25 januari 2019 intygas.
………………………………………………
Lena Boström
Kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 1

Sammanträdesdatum

2019-01-02

Dnr. 2019-000001

Information om nämndens uppdrag
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen om
nämndens uppdrag.
______
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Knut Slettengren (M)
hälsar alla välkomna till denna mandatperiod.
Enligt reglementet (LFS 3:5) som är antaget av kommunfullmäktige ska miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter
inom plan- och byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet
och som kommunens trafiknämnd. Nämnden har vidare hand om
kommunens grundläggande kartförsörjning samt brandskyddskontrollen av kommunens egna byggnader och anläggningar. Nämnden
har också ansvaret för kommunens uppgifter enligt alkohollagen,
tillsynsuppgifter enligt tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt kommunens bidragsverksamhet enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag med mera.
Miljöchefen Patrik Eriksson och samhällsbyggnadschefen Charlotta
Hansson informerar om verksamheten vid miljökontoret respektive
samhällsbyggnadskontoret.
Beslutsunderlag
Laholms kommuns författningssamling 3:5, Reglemente för miljöoch byggnadsnämnden (LFS 3:5)

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 2

Sammanträdesdatum

2019-01-02

Dnr. 2019-000002

Val av beredningsutskott i miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och byggnadsnämnden väljer följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet för
tiden till och med den 31 december 2022:
Ledamöter
Knut Slettengren (M)
Gudrun Pettersson (C)
Ove Bengtsson (S)

Ersättare
Kennet Gertsson (M)
Sverker Johansson (C)
Siv Pålsson (S)

Ordförande: Knut Slettengren (M)
Vice ordförande: Gudrun Pettersson (C)
2. Följande regler gäller för inkallande av ersättare till tjänstgöring i beredningsutskottet:
För ledamot tillhörande
nedanstående partigrupp
M
C
S
_____

inträder ersättare i nedan
angiven partigruppsordning:
M, C, S
C, M, S
S, C, M

Ärendebeskrivning
Enligt 25 § i miljö- och byggnadsnämndens reglemente ska inom
nämnden finnas ett beredningsutskott som består av tre ledamöter
och tre ersättare.
Ledamöter och ersättare i beredningsutskottet väljs av miljö- och
byggnadsnämnden bland dess ledamöter och ersättare för tiden till
och med den 31 december 2022. Miljö- och byggnadsnämnden ska
vidare bland utskottets ledamöter välja en ordförande och en vice
ordförande.
Vid valet av ersättare ska även bestämmas den ordning i vilken de
ska kallas in till tjänstgöring.
Beslutet skickas till:
Beredningsutskottet, kommunstyrelsen, personalenheten
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 3

Sammanträdesdatum

2019-01-02

Dnr. 2019-000003

Beslutsattestanter med ersättare för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet år 2019
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö och byggnadsnämnden beslutar att för år 2019 utse följande
beslutsattestanter och ersättare:
Ansvar
800
810
810
8120
812
820
820
8210

Verksamhet
1008

Beslutsattestant
Knut Slettengren
ordförande (M)
080, 215
Charlotta Hansson
080
Charlotta Hansson
51019
Charlotta Hansson
2153
Charlotta Hansson
080, 261, 263 Patrik Eriksson
080
Patrik Eriksson
267
Per-Håkan Persson

Ersättare
Gudrun Pettersson
vice ordförande (C)
Bo Lennartsson
Erland Björkman
Bo Lennartsson
Bo Lennartsson
Jenny Hamringe
Erland Björkman
Patrik Eriksson

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar åt respektive verksamhetschef inom miljökontorets och samhällsbyggnadskontorets områden, att fatta beslut om förändringar eller kompletteringar av beslutsattestanter under kalenderåret.
______
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har utfärdat tillämpningsanvisningar till reglementet för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Nämnden ska för sin verksamhet varje år utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. Nämnden kan också uppdra åt verksamhetschefen
att fatta beslut om förändringar eller kompletteringar under året.
I uppdraget att utse beslutsattestant ligger även att ha ansvar för att
utsedda personer har kunskap om omfattningen och innebörden av
ansvaret i sina uppdrag och dessutom tillse att det finns interna kontroller som ger information om brister i denna kunskap.
Beslutsunderlag
Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner
Beslutet skickas till:
Beslutsattestanter, ersättare, ekonomienheten
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 4

Sammanträdesdatum

2019-01-02

Dnr. 2019-000004

Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till kompletterad och reviderad delegationsordningen att gälla från och med
den 7 januari 2019.
_____
Ärendebeskrivning
I enlighet med 6 kapitlet 37 § och 7 kapitlet 5 § i kommunallagen
(2017:725) (nya) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en
ledamot, en ersättare eller en anställd hos kommunen, att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss gruppärenden.
Miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn
av gällande delegationsordning. Även punkter som omfattas av Trafikförordningen och Lag om skydd mot olyckor som handläggs av
planeringskontoret, medborgarservice och räddningstjänsten har
setts över. Förslag till delegationsordningen har även reviderats utifrån bland annat ändrad lagstiftning.
Beslutsunderlag
Förslag till delegationsordning

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef, miljöchef, bygglovhandläggare, miljö- och
hälsoskyddsinspektörer, mätningsingenjör, kart- och mätningsingenjör, mätningsingenjör, livsmedelsinspektör, samhällsvägledare,
trafikplanerare, räddningschef, brandingenjör, räddningstjänstens
verksamhetschef, kommunjurist, handläggare för bostadsanpassningsbidrag, alkoholhandläggare, kommunsekreterare

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 5

Sammanträdesdatum

2019-01-02

Dnr. 2019-000005

Öppnande av anbud hos miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Följande är behöriga att delta vid öppnandet av anbud enligt lagen
om offentlig upphandling:
Samhällsbyggnadschefen, miljöchefen, nämndens sekreterare och
ekonomienhetens upphandlare, två i förening.
______
Ärendebeskrivning
Enligt 12 kapitlet 10 § Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
ska anbud öppnas samtidigt och så snart som möjligt efter anbudstidens utgång, vid en förrättning där minst två personer som utsetts
av den upphandlande myndigheten ska delta. Anbuden ska föras
upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem som deltar i förrättningen.

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschefen, miljöchefen, nämndens sekreterare,
ekonomienhetens upphandlare

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 6

Sammanträdesdatum

2019-01-02

Dnr. 2019-000006

Delgivning med miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förutom ordföranden, ska
samhällsbyggnadschefen, miljöchefen och nämndens sekreterare
vara behörig att ta emot delgivning med miljö- och byggnadsnämnden.
______
Ärendebeskrivning
Enligt 23 § i miljö- och byggnadsnämndens reglemente med föreskrifter om nämndernas arbetsformer, ska delgivning med en
nämnd ske med ordföranden, verksamhetschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.
Beslutsunderlag
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

Beslutet skickas till:
Ordförande, samhällsbyggnadschefen, miljöchefen, nämndens sekreterare

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 7

Sammanträdesdatum

2019-01-02

Dnr. 2019-000007

Undertecknande av miljö- och byggnadsnämndens handlingar
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att nämndens skrivelser,
avtal och andra handlingar som beslutas av en nämnd, undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av samhällsbyggnadschefen och miljöchefen inom respektive verksamhetsområde. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordförande och
vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.
2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avtal och andra handlingar som med stöd av delegationsuppdrag beslutas på miljöoch byggnadsnämndens vägnar undertecknas av delegaten.
______
Ärendebeskrivning
Enligt 24 § i miljö- och byggnadsnämndens reglemente med föreskrifter om nämndernas arbetsformer, ska skrivelser, avtal och
andra handlingar som beslutas av en nämnd, undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
Vid förfall för ordföranden inträder vice ordförande och vid förfall
för denne den ledamot som nämnden utser.
Beslutsunderlag
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

Beslutet skickas till:
Ordförande, vice ordförande, verksamhetschefer

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 8

Sammanträdesdatum

2019-01-02

Dnr MBN2018-660

Förslag till mottagare av Hallands museiförenings diplom för
god byggnadsvård
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av riktlinjerna för utdelning av Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård
samt informationen om att ärendet kommer att behandlas vidare vid
nämndens sammanträde i februari månad.
_____
Ärendebeskrivning
Hallands museiförening delar varje år ut diplom för god byggnadsvård inom Hallands län.
Diplom kan tilldelas:
1. Ägare av fastighet, där byggnad eller byggnader iståndsatts
och/eller förnyats på ett från miljösynpunkt och från kulturhistoriska utgångspunkter föredömligt sätt.
2. Fastighetsägare som med omsorg vårdar miljömässigt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
3. Enskild person eller organisation som genom opinionsbildning
eller på annat sätt gjort väsentliga insatser för bevarande och
vård av någon kulturhistoriskt betydelsefull byggnad eller
byggnadsmiljö.
4. Projekt som kombinerar god byggnadsvård med målet att också
hitta nya användningsområden för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse vars ursprungliga användning inte längre är aktuell.
Förslag till mottagare av diplom får lämnas av byggnadsnämnder,
kulturnämnder samt hembygdskretsar i Hallands län och ska vara
föreningen till handa senast den 15 mars 2019.
Beslutsunderlag
Hallands museiförenings skrivelse den 17 oktober 2018

Beslutet skickas till:
akten

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 9

Sammanträdesdatum

2019-01-02

Dnr. 2019-000008

Kurser och konferenser – Åtgärder för att förbättra det lokala
företagsklimatet
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tillåter att de ledamöter och ersättare
i miljö- och byggnadsnämnden som vill, får delta i utbildningen beträffande åtgärder för att förbättra det lokala företagsklimatet den
21 januari 2019 i Lilla aulan på Osbecks gymnasiet. Arvode samt
ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut.
______
Ärendebeskrivning
Enligt Svenskt Näringslivs ranking hade Laholms kommun mellan
åren 2010 till 2014 en mycket bra placering/ranking. Kommunen
var rankad bland de tio bästa i Sverige och var dessutom under flera
år den mest ”företagsvänliga kommunen” i Halland. Under de senaste åren har en tydlig utveckling i negativ riktning skett.
Kommunstyrelsen har med anledning av detta beslutat att genomföra ett projekt ”Förbättrat företagsklimat” mellan den 1 september
2018 till 31 december 2021.
En del i arbetet med att förbättra företagsklimatet i Laholms kommun är en presentation av hur Rättviks kommun arbetar med frågor
som för tillstånd och tillsyn. Den 21 januari 2019 genomförs en utbildning för samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen
och miljö- och byggnadsnämnden i Lilla aulan på Osbecks gymnasiet. Syftet är att öka insikten och förståelsen för hur en politiker
kan bidra till ett bättre företagsklimat utifrån ett myndighetsutövande.
Beslutsunderlag
Inbjudan från kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen

Beslutet skickas till:
Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 10

Sammanträdesdatum

2019-01-02

Dnr. 2019-000008

Kurser och konferenser – Gemensam utbildning för samtliga
förtroendevalda i Laholms kommun
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tillåter att de ledamöter och ersättare
i miljö- och byggnadsnämnden som vill, får delta i den gemensamma utbildningen för samtliga förtroendevalda i Laholms kommun den 7 till 8 februari 2019 i aulan på Osbecks gymnasiet. Arvode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut.
_____
Ärendebeskrivning
En gemensam utbildning för samtliga förtroendevalda i Laholms
kommun planeras till den 7 – 8 februari 2019 i aulan på Osbecks
gymnasiet. Programmet som inte är klart ännu kommer troligtvis att
innehålla information om kommunens organisation, politiker och
tjänstemannarollen, kontrollfunktioner, kommunalekonomi, kommunövergripande styrdokument, kvalitet och uppföljning, det
kommunala sammanträdet med mera.
Beslutsunderlag
Inbjudan till utbildningsdagar den 7–8 februari 2019

Beslutet skickas till:
Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 11

Sammanträdesdatum

2019-01-02

Dnr. 2019-000008

Kurser och konferenser – PBL för förtroendevalda
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tillåter att de ledamöter och ersättare
i miljö- och byggnadsnämnden som vill, får delta i den webbsända
utbildningen om PBL för förtroendevalda den 21 mars 2019 i sammanträdesrummet Svanen i Laholms stadshus. Arvode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut.
______
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjuder in förtroendevalda till en konferensdag den 21 mars 2019 i sammanträdesrummet Svanen i Laholms stadshus (via webbsändning). Konferensen
behandlar frågor inom planering och byggande med fokus på PBL
(Plan- och bygglagen) och rollen som förtroendevald i kommunens
arbete med översiktsplan, detaljplan, bygglov och tillsyn.
Beslutsunderlag
Inbjudan från SKL den 6 december 2018

Beslutet skickas till:
Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 12

Sammanträdesdatum

2019-01-02

Dnr. 2019-000009

Informations- och diskussionsärenden
a) Utbildningsplan för miljö- och byggnadsnämnden.
b) Information om miljö- och byggnadsnämndens nämndsplan för
år 2019.
c) Ledamöternas inspel.
______

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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