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2018-05-08
Miljö- och bygglovsnämnden

Dnr Mbn 2018-534 Kon
Inställt sammanträde 5 juni 2018 samt delegering till arbetsutskott i
vissa ärenden
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden
1. Miljö- och bygglovsnämndens sammanträde 2018-06-05 ställs in på grund av
arbetstidsförkortning i samband med helgdag.
2. Miljö- och bygglovsnämnden uppdrar åt nämndens arbetsutskott att besluta på
nämndens vägnar i följande ärenden:
Dnr Mbn 2018-63 BYGG
anmälan i efterhand för installation av eldstad samt
byggsanktionsavgift
Dnr Mbn 2017-561 BYGG
klagomål angående olovligt byggande
Dnr Mbn 2017-759 BYGG
klagomål angående olovligt boende i kontorsbyggnad
Dnr Mbn 2017-403 BYGG
, fasadändring av enbostadshus samt uppförande av plank
Dnr Mbn 2018-222 BYGG
endast sanktionsavgift, Tidsbegränsat lov i efterhand för
fasadändring av kontorsbyggnad

Ärendet i korthet

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att nämndens sammanträde 5 juni 2018 ställs
in på grund av arbetstidsförkortning i samband med helgdag. Enligt 6 kapitlet 37 §
kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt ett utskott att besluta på nämndens
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Förvaltningen föreslår att
nämnden uppdrar åt arbetsutskottet att besluta i fem bygglovsärenden som behöver
avgöras före nästa ordinarie sammanträde 26 juni 2018. Arbetsutskottets beslut
anmäls till nämnden vid nästa sammanträde.
Nämnden har enligt 6 kapitlet 39 § KL uppdragit åt ordföranden, i andra hand
nämndens vice ordförande, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så
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brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, se delegeringsordningen
punkt 1.2. Ordförandens möjlighet att besluta i brådskande ärenden är inte
begränsad till vissa ärenden eller en viss grupp av ärenden och den är inte heller
begränsad med hänsyn till ärendenas art. Skulle behov uppstå av brådskande beslut i
något ärende, utöver de fem ärenden som enligt förslaget delegeras till arbetsutskottet, kan ordföranden, eller vice ordföranden, besluta på nämndens vägnar.
Ordförandens beslut i brådskande ärende anmäls till nämnden vid nästa
sammanträde.
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