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Plats och tid

Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1
23 september 2020, kl. 08.00 – 14.50 ajournering kl. 08.5010.00, 11.58-13.00, 13.50-14.30

Beslutande

Ulf Jonsson (S), ordf.
Ruth Piatek-Wallin (S)
Robert Thorsson (S)
Akko Karlsson (MP), närv §§ 162164
Roland Stark (V), tj.ers §§ 165-178
Thomas Svensson (C)
Otto Jacobsson (C), tj.ers
Marie Stenmark (M)
Jan Källmark (M)
Kenneth Andersson (W)
Björn Holgersson (L)
Daniel Jonsson (SD), tj.ers

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Daniel Jonsson (SD)

Justeringens plats
och tid
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Sekreterare
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Angelika Idberg
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Daniel Jonsson
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Övriga närvarande
Jan Björklund, ers
Roland Stark (V), ers §§ 162–164
Emma Silfverduk (M), ers
Carolina Stalebrant, miljö- och byggnadschef
Maria Ström, bygglovchef
Lars Kåremyr, miljöchef
Angelika Idberg, nämndsekreterare
Gunela Andersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, närv del av § 163
Viktor Källgren, bygglovarkitekt, närv del av § 163
Sofie Brorsson Candia, bygglovhandläggare, närv del av § 163
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Ärendelista 23 september 2020
§ 162

Justering av dagordningen

§ 163

Kontoret har ordet

§ 164

Politikerna har ordet

§ 165

Fastigheten X - yttrande till mark- och miljödomstolen
gällande utdömande av vite för otillåten skrotverksamhet,
ordförandebeslut MBO 2015/5

§ 166

Svar på remiss - översyn av verksamhetsområde för VA i
Dalhem och Blackstad

§ 167

Ravenäs 1:2 - nybyggnad av 72 meter hög mast med
tillhörande teknikbod - bygglov

§ 168

Fastigheten X – nybyggnad av komplementbyggnad – anmälan

§ 169

Fastigheten X – tillbyggnad av enbostadshus - bygglov

§ 170

Fastigheten X - nybyggnad av enbostadshus samt
komplementbyggnad/gästhus - bygglov

§ 171

Fastigheten X - nybyggnad av enbostadshus samt fristående
garage - bygglov

§ 172

Uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens detaljbudget och
verksamhetsplan tertial 2 2020

§ 173

Ansökan om förlängd användningstid av medel från nämndens
resultatutjämningsfond

§ 174

Svar på motion om införande av Lagen om valfrihet (LOV)

§ 175

Behörighet att rekvirera medel för tillsyn av tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringstillfällen

§ 176

Läggs till handlingarna

§ 177

Beslutslista från delegaten

§ 178

Övriga frågor

Justerandes sign
Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 48 16 (fax)

www.vastervik.se
mbn@vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och byggnadsnämnden

2020-09-23

§ 162

Justering av dagordningen
Beslut:
Föreslagen dagordning godkänns.
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§ 163

Kontoret har ordet
Miljö- och byggnadschef Carolina Stalebrant informerar om:
Personal:
Jenny Nilsson och Sofi Jämtestam börjar i oktober respektive
november.
Eva Larsson ska gå i pension, en annons för hennes tjänst kommer
annonseras ut inom kort.
Vi har lokalbekymmer med en fuktskada i den delen som VME sitter i.
Fuktskadan är åtgärdad och utredning kommer att sättas igång av
Conservator som är specialiserade på sådana här problem.
Bostadsbolaget är måna om att skadan blir åtgärdad.
Verksamhetsplanering:
De stora dragen i verksamhetsplaneringen ska redovisas i oktober och
beslut ska fattas i november.
Lars Kåremyr ska närvara som vittne vid en förhandling i Tingsrätten
gällande Roddklubben och en åtalsanmälan.
Carolina Stalebrant informerar om intressanta domar.
Carolina och Angelika visar de strategiska dokumenten som har
reducerats och flyttats till Netpublicator.
Ekonomi:
Resultat för augusti 2020 är 2,5 mnkr över budget och prognosen för
hela 2020 är 2 mnkr över budget.
Avvikelserna beror på lägre personalkostnader på 1,7 mnkr mot budget
främst på grund av vakanser men även en längre sjukskrivning.
Det beror även på outnyttjade RUF-pengar på 0,5 mnkr och högre
intäkter främst för taxorna för bygglov, bygganmälan men även i viss
mån taxor för miljö- och hälsoskydd.
På staben däremot ligger intäkterna lägre än budget på grund av ännu
ej fakturerade intäkter för alkoholhandläggning.
Förvaltningen har även fått sin del av återbetalning för höga
sjuklönekostnader som totalt är 94 tkr vilket också ökar resultatet.
Regeringen har fattat beslut om utbetalning till kommuner för extra
kostnader av tillsyn på serveringsställen, Västerviks kommun kommer
få 239 436 kr. Utbetalningen kommer ske i oktober och pengarna
kommer kunna användas 2021.
Justerandes sign
Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 48 16 (fax)
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§ 163
Forts
Tema: Film, Bra på bygglov.
Handläggarna drar sina ärenden.
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§ 164

Politikerna har ordet:
Akko Karlsson redovisade från Tema Vatten Hjortens vattennivå är 1
cm över nivån som vi hade vid samma tidpunkt 2018. Arbetsinsatsen
vid Edsåsen redovisades.
Presidiemöte med TFAB och VBAB om vad som är på gång och vad
som har byggts.
Under presidiemöte med KSF presidie fick miljö- och
byggnadsnämnden beröm för arbetet som har gjorts.
Ruth Piatek-Wallin informerar om att bygglov för serviceboendet i
Gamleby är beviljat.
Studiebesök kommer göras av VBABs nästa styrelsemöte.
Marie Stenmark redogör för att många våtmarksprojekt är igång just nu.
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§ 165

Fastigheten X - yttrande till mark- och
miljödomstolen gällande utdömande av vite för
otillåten skrotverksamhet, ordförandebeslut MBO
2015/5
Dnr 2015–621
Denna paragraf har maskats i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR).
Protokollsutdrag av det omaskade protokollet kan beställas från miljöoch byggnadskontoret, mbn@vastervik.se.
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§ 166

Svar på remiss - översyn av verksamhetsområde för
VA i Dalhem och Blackstad
Dnr 2020–1586
Ärendet behandlar revidering av verksamhetsområden för allmänt
vatten och avlopp i samhällena Dalhem och Blackstad. De
verksamhetsområden som finns stämmer inte överens med
verkligheten i fråga om allmänt vatten och avlopp. De gemensamma
anläggningarna för avlopp i Dalhem är äldre och behöver åtgärdas.
Fastigheter inom verksamhetsområdet i Blackstad för allmänt avlopp
har inte anslutningsmöjlighet till avlopp. Samhällsbyggnadsenheten har
lämnat en remiss med förslag på ändring av verksamhetsområdena.
Yttrande
Miljö- och byggnadskontoret har i tjänsteskrivelse 15 september 2020
lämnat förslag till beslut.
Yrkande
Ordförande yrkar bifall till kontorets förslag och finner att nämnden
bifallit yrkandet.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Dalhem - öster och väster om vägen:
Sammanställning av de berörda fastigheterna i Dalhem saknas i
förslaget.
I Dalhem har fastigheterna öster om vägen enskilda vattentäkter
med ett undantag där två fastigheterna delar en vattentäkt.
Kvalitén på vattnet är inte utrett vare sig till kvalité eller kvantitet.
Innan verksamhetsområde för vatten tas bort bör kommunen
säkerställa att de enskilda brunnarna klarar försörjningen med bra
dricksvatten även om inget behov har uttalats från ägarna.
Tomterna är förhållandevis små och om alla skulle ha egna
avloppsanläggningar skulle risken för påverkan på de enskilda
vattentäkterna öka. En gemensam anläggning för avloppet är att
föredra. Men för att en gemensamhetsanläggning ska kunna
drivas och underhållas långsiktigt av ägarna själva krävs att det
finns ett intresse och en organisation för detta.

Justerandes sign
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§ 166
Forts
Ett alternativ är ett verksamhetsområde för allmänt avlopp. Tillsyn
och skötsel av en allmän avloppsanläggning skulle inte innebära
någon större ökad kostnad för kommunen med tanke på att man
ska driva och underhålla området väster om vägen i Dalhem enligt
förslaget remissen.
Uppgifter saknas om kommunen har utrett möjligheten att slå
samman de båda områdena. Platsen för anläggningen i den östra
delen ligger utanför skyddsområde för dricksvattentäkt till skillnad
från anläggningen i det västra området som ligger inom
skyddsområde. En placering av allmän anläggning utanför
skyddsområde är att föredra.
Blackstad:
Miljö- och byggnadsnämnden finner det lämpligt att
vattensamfällighetens vattentäkt och kommunens anläggning för
vatten i Blackstad samordnas.
Miljö- och byggnadsnämnden har ingen invändning att
verksamhetsområde för vatten och avlopp ändras till den
utsträckning som föreslås i remissen. De fastigheter som har
enskilda avloppsanläggningar inom verksamhetsområdet är äldre
och uppfyller inte de reningskrav som gäller. Nämnden förutsätter
därför att det allmänna avloppsnätet skyndsamt byggs ut i hela det
kvarstående verksamhetsområdet.

Beredande och föredragande
Beredande och föredragande i ärendet är miljö- och
hälsoskyddsinspektör Gunela Andersson.

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsenheten, Att: Anders Fröberg
Justerandes sign
Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 167

Ravenäs 1:2 - nybyggnad av 72 meter hög mast med
tillhörande teknikbod - bygglov
Dnr BYGG 2018–365
2018 kom sökanden in med en ansökan om att uppföra en 90 meter
hög stagad fackverksmast med tillhörande teknikbod. Den ansökan
avslogs då den inte bedömdes förenlig med ett långsiktigt hållbart
nyttjande av naturresurser och riskerade ha en negativ påverkan på
den tjäderpopulation som observerats i området.
Ärendet överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagandet.
Sökanden överklagade Länsstyrelsens beslut till mark- och
miljödomstolen som upphävde nämndens beslut och återförvisade
målet till nämnden för ett beviljande. Nämnden överklagade beslutet till
Mark- och miljööverdomstolen men fick inte prövningstillstånd. Markoch miljödomstolens dom ligger därmed fast.
Sökanden har sedan Mark- och miljödomstolens dom ändrat ansökan
vad gäller höjd på masten. Den stagade mast som bolaget nu ansöker
om är 72 meter hög men lokaliserad till samma plats som tidigare.
Naturvårdsyttrandet från 2018 är fortfarande aktuellt, i området finns
observationer tjäder och området består av en naturtyp som är lämplig
för tjäderlokal. Tjäder är en skyddad art och har en dokumenterat dålig
flygförmåga och benägenhet att krocka med staglinor/vindkraftverk. I
naturvårdsyttrandet lyfts att tre master inom 1 500 m är ett
resursslöseri.
Inga sakägare har yttrat sig negativt till ansökan. Försvarsmakten har
inte inkommit med remissvar, men hade inget att erinra i tidigare
lovansökan.
Yttrande
Ingen av de berörda sakägarna, som har inkommit med yttrande, har
något att erinra mot ansökan. De som inte inkommit med yttrande
bedömer nämnden har lämnat tysta medgivanden.
Trafikverket och Luftfartsverket har via epost meddelat att de inte
behöver ett nytt formellt yttrande då ändringen innebär en lägre mast än
den de tidigare yttrat sig över.
Försvarsmakten har inte inkommit med remissvar.
Kommunekologen har i sitt yttrande framfört att ansökan bör avslås.
Miljö- och byggnadskontoret har i tjänsteskrivelse 17 september 2020
lämnat förslag till beslut.
Justerandes sign
Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
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§ 167
Forts
Yrkande
Ordförande yrkar bifall till kontorets förslag och finner att nämnden
bifallit yrkandet.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad
av 72 m hög stagad fackverksmast med tillhörande teknikbod på
fastigheten Ravenäs 1:2 (Skedshult Ravenäs), enligt ansökan.
Som kontrollansvarig för åtgärden enligt 10 kap 9 § plan- och
bygglagen (2010:900), förkortad PBL godtages:
Namn: Ante Larsson Adress: Managé AB, Rådhustorget 2, 633 40
Eskilstuna
Den kontrollansvarige är certifierad, enligt 10 kap 9 § PBL.
Detta beslut är fattat med stöd av 2, 3, 8 och 9 kap PBL.
Motiv till beslut
Enligt 2 kap 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det
som de är bäst lämpade för. Företräde ska ges åt sådan användning
som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna
i 3 och 4 kap 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas.
Enligt 2 kap 4 § PBL får mark endast ianspråktas för att bebyggas
endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.
Placering av telemaster ska enligt 2 kap 6 § ske på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Masterna ska också
placeras på ett sådant sätt att de inte utgör någon betydande olägenhet
för omgivningen.
I Västerviks kommuns Översiktsplan anges att utbyggnation och
modernisering av IT-infrastrukturen ska ske med så små ingrepp i
natur- och kulturmiljön som möjligt och på ett kostnadseffektivt sätt
genom bland annat samnyttjande av master.
Den aktuella masten ska uppföras i skogslandskapet där det finns
observationer av tjäder och naturtypen inom aktuellt område är
gynnsam för tjäderpopulationen. Tjädern är skyddad genom Eus
fågeldirektiv, den är också upptagen i bilagan till den svenska
artskyddsförordningen. Skogshönsen är särskilt utsatta för kollisioner
med staglinor/vindkraftverk då de är tunga fåglar som har relativt dålig
flygförmåga.
Justerandes sign
Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 48 16 (fax)
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§ 167
Forts
I området finns sedan tidigare två master, ansökt mast blir den tredje
inom en radie om 1 500 m. Sökanden har meddelat att befintliga master
inte är möjliga att använda.
Utbyggnationen av infrastrukturen för trådlös kommunikation utgör ett
allmännyttigt ändamål. I vissa fall krävs att master uppförs relativt nära
varandra för att kravet på mobil täckning och datahastigheter uppnås. I
aktuellt fall bedöms inte ytterligare en mast påverka landskapsbilden
negativt.
I ärendet står två allmänna intressen mot varandra där utbyggnationen
av teknik för trådlös kommunikation drar längsta strået.
Med bakgrund av det som tidigare anförts bedöms ansökan uppfylla
bestämmelserna i 2 kap PBL. Hushållningsbestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken förhindrar inte den sökta lokaliseringen. Ansökt åtgärd
bedöms inte heller ha en sådan stor negativ påverkan på
tjäderpopulationen att den inte ska tillåtas. Den bedöms inte strida mot
kommunens översiktsplan.
Miljö- och byggnadskontoret lämnar härmed förslag till beviljande av
ansökan om att uppföra en 72 meter hög stagad fackverksmast med
tillhörande teknikbod inom fastigheten Ravenäs 1:2.
Upplysningar
Observera! Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och
byggnadsnämnden lämnat ett startbesked, enligt 10 kap 3 § PBL.
Innan startbesked kan lämnas ska ett tekniskt samråd hållas i ärendet.
Upplysning om tekniskt samråd bifogas, se bilaga.
Observera! Åtgärden får påbörjas först fyra veckor efter att beslutet har
kungjorts i Post- och Inrikes tidningar, enligt 9 kap 42 a § PBL.
Tidsfristen gäller även om du har fått ett startbesked. Om arbetena
påbörjas innan tidsfristen har löpt ut kan miljö- och byggnadsnämnden
förbjuda att arbetet fortsätter. Ett sådant förbud kan förenas med ett
vite. För att få reda på när beslutet kungjordes i Post- och inrikes
tidningar kan du söka efter din fastighetsbeteckning på
https://poit.bolagsverket.se, eller kontakta miljö- och byggnadskontoret
för mer information.
Sökanden uppmärksammas på att några byggnadsarbeten inte bör
påbörjas förrän beslutet har vunnit laga kraft.
Sökanden uppmärksammas på att en flyghinderanmälan ska skickas till
Försvarsmakten tidigast när exakt tidpunkt för resning, position och höjd
är fastställd och senast 4 veckor före resning.
Justerandes sign
Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 48 16 (fax)
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§ 167
Forts
Anvisningar i Trafikverkets yttrande ned inkomststämpel 2018-10-05
ska följas.
Anvisningar i Luftfartsverkets yttrande med inkomststämpel 2018-09-21
ska följas.
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
Sökande uppmärksammas om på att om en fornlämning påträffas
under grävning eller annat arbete ska arbetet omedelbart upphöra vad
avser fornlämningen. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla
förhållandet till länsstyrelsen i Kalmar län.
Åtgärden måste påbörjas inom två år från det att beslutet om bygglov
vinner laga kraft, annars upphör lovet att gälla. Om åtgärden har
påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som
beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap 43 § PBL.
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
När arbetena är färdigställda ska begärda handlingar och intyg
inlämnas till miljö- och byggnadskontoret för slutbesked.
Avgift
Avgift för bygglov enligt gällande taxa, fastställd av kommunfullmäktige
2011-05-02: 21 937 kronor. Faktura översändes separat.
Avgift för startbesked debiteras separat. För redovisning av fastställd
avgift se bifogat debiteringsunderlag.
Beredande
Beredande i ärendet är bygglovhandläggare Anna Herge.
Föredragande
Föredragning i ärendet erfordras ej.

Justerandes sign
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§ 167
Forts
Handlingar som legat till grund för beslutet
Handling
Ankomstdatum (enligt kontorets
stämpel)
Ansökan
2018-04-16
Översiktskarta
2020-08-18
Situationsplan
2020-08-18
Elevationsritning
2020-08-18
Plan & fasadritning teknikbod 2020-08-18
Naturvårdsyttrande
2018-11-01
Hur man överklagar
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Kalmar län, enligt bilagda
underrättelse.

Expedieras till:
Tammp AB, Att: Jens Wahlström, Löparevägen 1, 294 39 Sölvesborg
Ante Larsson, Managé AB, Rådhustorget 2, 633 40 Eskilstuna
Försvarsmakten, Att: anna.ekstedt@mil.se
Underrättelse:
Information om kungörelse i Post och Inrikes Tidningar skickas per brev
till berörda grannar och övriga sakägare
Justerandes sign
Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 168

Fastigheten X – nybyggnad av komplementbyggnad
– anmälan enl. ny PBL 2014
Dnr BYGG 2020–749

Denna paragraf har maskats i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR).
Protokollsutdrag av det omaskade protokollet kan beställas från miljöoch byggnadskontoret, mbn@vastervik.se.
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§ 169

Fastigheten X – tillbyggnad av enbostadshus –
bygglov
Dnr BYGG 2020–767
Denna paragraf har maskats i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR).
Protokollsutdrag av det omaskade protokollet kan beställas från miljöoch byggnadskontoret, mbn@vastervik.se.
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§ 170

Fastigheten X - nybyggnad av enbostadshus samt
komplementbyggnad/gästhus - bygglov
Dnr BYGG 2020–721
Denna paragraf har maskats i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR).
Protokollsutdrag av det omaskade protokollet kan beställas från miljöoch byggnadskontoret, mbn@vastervik.se.
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§ 171

Fastigheten X - nybyggnad av enbostadshus samt
fristående garage och stödmurar - bygglov
Dnr BYGG 2020–472
Denna paragraf har maskats i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR).
Protokollsutdrag av det omaskade protokollet kan beställas från miljöoch byggnadskontoret, mbn@vastervik.se.
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§ 172

Uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens
detaljbudget och verksamhetsplan tertial 2 2020
Dnr 2019–1966
Miljö- och byggnadskontoret redovisar resultatet för tertial 2 2020. I
redovisningen ingår både det ekonomiska utfallet samt status för
verksamhetsmålen.
Yttrande
Miljö- och byggnadskontoret har i tjänsteskrivelse 21 september 2020
lämnat förslag till beslut.
Yrkande
Ordförande yrkar bifall till kontorets förslag och finner att nämnden
bifallit yrkandet.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
ekonomi och verksamhetsmål för tertial 2 2020.
Beredande och föredragande
Beredande och föredragande i ärendet är förvaltningschef Carolina
Stalebrant, bygglovchef Maria Ström och miljöchef Lars Kåremyr.
Handlingar som ligger till grund för beslutet
Handling
Ankomst-/ upprättandedatum
Tjänsteskrivelse
2020-09-21
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse MoB
2020-09-21
Tertial 2 2020
Bilaga 2 Förvaltningsövergripande Tertial 2 2020
2020-09-21
Bilaga 3 Bygg Tertial 2 2020 2020-09-21
Bilaga 4 Miljö Tertial 2 2020 2020-09-21

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till:
Bilaga 1 skickas till kommunstyrelsens förvaltning, att. Christina
Bäckström
Akten
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§ 173

Ansökan om förlängd användningstid av medel från
nämndens resultatutjämningsfond
Dnr 2019–1877
Kommunfullmäktige beviljade under 2019 att miljö- och
byggnadsnämndens budget för 2020 skulle utökas med 0,5 mnkr ut
resultatutjämningsfonden. Medlen skulle användas för tillfällig
arbetsinsats och samordning av digitaliseringsarbetet samt till det
fortsatta arbetet med införande av kvalitetsledningssystemet. Med
anledning av tillkommande arbetsuppgifter och omprioriteringar i och
med Coronapandemin har resursen inte kunnat omsättas som planerat.
Därför vill nämnden att beloppet flyttas över till verksamhetsåret 2021.
Yttrande
Miljö- och byggnadskontoret har i tjänsteskrivelse 20 september 2020
lämnat förslag till beslut.
Yrkande
Ordförande yrkar bifall till kontorets förslag och finner att nämnden
bifallit yrkandet.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att begära överflyttning av redan
beviljat uttag om 0,5 mkr ur resultatutjämningsfonden till
verksamhetsåret 2021.
Ärendebeskrivning och motiv till beslut
På begäran av miljö- och byggnadsnämnden beslutade
kommunfullmäktige i november 2019 (KF § 318 dnr 2019/31-041) att
miljö- och byggnadsnämndens budget för 2020 skulle utökas med 0,5
mnkr ut resultatutjämningsfonden. Pengarna skulle användas till
digitaliserings- och kvalitetsledningsarbete. Omständigheter med
tillkommande arbetsuppgifter under Coronapandemin samt i viss mån
vakanser och sjukskrivning, har inte gjort det möjligt att omsätta medlen
enligt planerat. Nämnden ser ett mycket stort behov av att fullfölja
planen och bedömer att det ska göras under 2021. Den ekonomiska
prognosen för helåret 2020 är ett överskott om cirka 2 mkr och den
förlängda användningstiden innebär inte något ekonomiskt risktagande.
Beredande
Beredande i ärendet är förvaltningschef Carolina Stalebrant..
Föredragande
Föredragning i ärendet erfordras ej.
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Forts
Handlingar som ligger till grund för beslutet
Handling
Ankomst-/ upprättandedatum
Tjänsteskrivelse
2020-09-20
Kommunfullmäktiges beslut, §318
2019-11-25

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 174

Svar på motion om införande av Lagen om valfrihet
(LOV)
Dnr 2020–554
Den moderata fullmäktigegruppen i Västerviks kommun har
genom en motion yrkat att kommunfullmäktige ska besluta
om att ge i uppdrag till berörda nämnder att föreslå
verksamheter där LOV kan användas, införa lov för de
verksamheter där det är lämpligt samt införa lov inom särskilt
boende. Kommunstyrelsen skickat motionen för besvarande
till bland andra miljö- och byggnadsnämnden.
Yttrande
Miljö- och byggnadskontoret har i tjänsteskrivelse 21 september 2020
lämnat förslag till beslut.
Yrkande
Ordförande yrkar bifall till kontorets förslag och finner att nämnden
bifallit yrkandet.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att meddela att nämndens
uppdrag inte innehåller några betydande delar som kan omfattas av
LOV. Den del som skulle kunna komma ifråga är viss provtagning. Dock
är provtagning en kompetens som nämnden bedömer är mycket viktig
att behålla och underhålla inom verksamheten.
Ärendebeskrivning och motiv till beslut
Moderaternas motion inkom till kommunstyrelsen 2019-12-13 och har
skickats till miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden för besvarande. Motionen ska vara besvarad av
nämnderna senast 2020-09-23 och planeras att behandlas vid
kommunstyrelsen 2020-10-05.
Miljö- och byggnadsnämnden har i dagsläget endast en typ av uppgift
som skulle kunna komma ifråga för utförande av konsult och det är
provtagningar. I övrigt är det anställda vid nämnden som kan utföra
myndighetsutövning och tillhörande uppgifter, alternativt utföras genom
kommunal avtalssamverkan.
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§ 174
Forts
Provtagning utförs regelbundet men dock ganska sällan av anställda vid
miljö- och byggnadskontoret. Årligen utförs planerad provtagning i
referenssjön Algjuttern samt uppföljning av kalkade sjöar.
Arbetsinsatsen är i storleksordningen 150 timmar om året, fördelat på
olika individer. Genom att anställda utför uppgifterna kan nämnden
upprätthålla kompetens inom området. Kompetensen är kritisk vid
oplanerade provtagningar såsom vid miljöutsläpp. Att prover kan tas
korrekt och omgående kan vara avgörande för till exempel bevisföring i
en brottsutredning. Skulle nämnden inte regelbundet utföra planerade
provtagningar så bedömer nämnden att sårbarheten blir oansvarigt stor
vid oplanerade provtagningar. Det är även så att anställda som besitter
kompetens inom provtagning och analys kan fungera som rådgivare i
provtagningssammanhang till företag och organisationer samt internt
inom kontoret vid bedömningar i tillsynen.
Beredande
Beredande i ärendet är förvaltningschef Carolina Stalebrant.
Föredragande
Föredragning i ärendet erfordras ej.
Handlingar som ligger till grund för beslutet
Handling
Ankomst-/ upprättandedatum
Tjänsteskrivelse
2020-09-21
Motion – Inför lagen om valfrihet2020-03-05
inom fler verksamheter

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till:
Kommunstyrelsens förvaltning
Justerandes sign
Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 48 16 (fax)

www.vastervik.se
mbn@vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och byggnadsnämnden

2020-09-23

25 (28)

§ 175

Behörighet att rekvirera medel för tillsyn av tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Dnr 2020–1895
Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att utbetala medel till
kommuner, regioner och länsstyrelser för tillsyn av tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningschef Carolina
Stalebrant behörighet att rekvirera de fördelade medlen till utföraren av
tillsynen av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, det vill
säga miljö- och byggnadsnämnden.

Expedieras till:
Kammarkollegiet
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§ 176

Läggs till handlingarna
Denna paragraf har maskats i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR).
Protokollsutdrag av det omaskade protokollet kan beställas från miljöoch byggnadskontoret, mbn@vastervik.se.
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§ 177

Beslutslista från delegaten
Delegationsbeslut fattade under augusti 2020 anmäls enligt bilagd
beslutslista.
Under perioden beviljades 14 lov och 1 strandskyddsdispens på
delegation.
Yttrande
Miljö- och byggnadskontoret har i tjänsteskrivelse 18 september 2020
lämnat förslag till beslut.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden noterar anmälda delegationsbeslut.
Handlingar som ligger till grund för beslutet
Handling
Upprättande datum
Delegationslista augusti 2020
2020-09-18
Tjänsteskrivelse
2020-09-18
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§ 178

Övriga frågor
Ordföranden ställer frågan om hur nämndsammanträdena ska se ut
framöver, om de ska ske digitalt via StarLeaf eller om det ska vara
fysiska möten.
Ordföranden ger kontoret i uppdrag att undersöka om det går att ha
fysiska möten beroende på kostnad och vilka lokaler som vi har tillgång
till. Förslaget presenteras på presidiemötet för att avgöra hur vi kommer
att göra framöver.
Emma Silfverduk undrar hur det har gått med uppföljningen av
problemet med toatömningen för båtar i gästhamnen.
Lars Kåremyr informerar om att han har pratat med Daniel Niklasson
angående detta och att stationen nyligen har bytts ut.
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