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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2014-08-27
Plats och tid

Sammanträdesrum Bolmen i Gislaved, kl 13.00-13.40

Beslutande

Lars Larsson (c) ordf
Björn Björkman (m)
Rigo Fredriksson (m)
Mattias Fjellander (kd)
Erik Andersson (s)
Kjell Davidsson (s)
Kristina Josefsson (s)
Jan-Olof Johansson (s) tj ers för Eva Eliasson

Övriga deltagande

Susanne Norberg, bygg- och miljöchef
Stig Wallin administrativ chef
Sven Hedlund, stadsarkitekt
Marcus Josefsson, kart- och mätchef

Utses att justera

Erik Andersson

Justeringens
plats och tid

Bygg- och miljöförvaltningen
Onsdagen den 3 september 2014, kl 08.00

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………………………………….

Paragrafer

144 - 145

Stig Wallin
Ordförande ……………………………………………………………………

Lars Larsson
Justerande

..........................................................................................................................................

Erik Andersson

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

Bygg- och miljönämnden
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144 - 145

Datum för
anslags uppsättande

2014-09-04

Datum för
anslags nedtagande

2014-09-29

Förvaringsplats
för protokollet

Bygg- och miljöförvaltningen

Underskrift

…………………………………………….
Stig Wallin
Utdragsbestyrkande
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Budget 2015 med utblick till 2019 för bygg- och miljönämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har faställt driftram för 2015. Detta innebär att bygg- och
miljönämnden har ett effektivitetskrav på 200 000 kr.
Budgetförslaget är i enlighet med ram.
Bygg- och miljönämnden har i budgetförslaget med en tjänst som
hälsoskyddsinspektör samt införande av årlig taxa för hälsoskydd.
Överföringen av alkoholtillsynen från socialnämnden till bygg- och
miljönämnden 1 januari 2015 är inte reglerad i budgetramen som antogs i
kommunfullmäktige juni 2014. Den summa som är upptagen i socialnämndens
budget för verksameten förutsätts tillföras bygg- och miljönämnden i samband
med överföringen.
Beslutsunderlag
Protokoll 2014-08-13 - Bmau §96
Tjänsteskrivelse till nämnd
Investeringsplan 2015 till 2019
Budget 2015
Investering o drift 2015-2019
Bygg- och miljönämnden beslutar

att

ta bygg- och miljöförvaltningens förslag till budget för 2015 som sitt eget

att

överlämna förslag till budget 2015 och utblick till 2019 till
kommunfullmäktige

att

den summa som är upptagen i socialnämndens budget för verksamheten
alkoholtillsyn förutsätts tillföras bygg- och miljönämndens ram i samband
med överföringen

Expedieras till:
Ekonomienheten, Maria Hägg
Kommunfullmäktig e

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Förändring inom bygg- och miljöförvaltningens organisation
Ärendebeskrivning
För att anpassa organisationen till framtida förändringar föreslår bygg- och
miljöchef Susanne Norberg att organisationen förändras genom att
administrationen i framtiden leds av förvaltningschefen som en stab till den
övriga organisationen och att alkoholtillstånden kopplas till denna stab.
Förvaltningen föreslås indelad i tre enheter enligt följande:
Bygg- och planenhet
Miljöenhet
Kart- Mätenhet
Nuvarande organisation har fungerat bra, men då den administrativa chefen
avser att pensionera sig och nämnden kommer att få ansvaret för
alkoholtillstånden har frågan om förvaltningens framtida organisation återigen
blivit aktuell.
Samverkansgruppen informerades om det pågående arbetet med förslag till
organisationsförändring vid möte den 16 juni 2014 och hela förvaltningens
personal vid förvaltningsmöte den 19 juni samma år.
Förslaget har samverkats med fackliga organisationer den 26 augusti 2014.
Förslaget innebär i korthet att den administrativa enheten ombildas och blir en
stab direkt underställd förvaltningschef. Tjänsten som administrativ chef utgår
ur förvaltningsorganisationen.
Beslutsunderlag
Förslag till organisationsförändring 2014-08-11
Protokoll 2014-08-13 - Bmau §95
Bygg- och miljönämnden beslutar
att

Justerares signatur

organisationförändringen genomförs så att förvaltningsorganisationen
från och med den 1 januari 2015 kommer att indelas i miljö-, bygg- plan
och kart- och mätenhet samt en administrativ stab

Utdragsbestyrkande

