
Sammanträdesprotokoll 
 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

 Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Paragrafer 
1-4 

 

Plats och tid 
 
 

KS-rummet, plan 3, Stadshuset 13:00-14:00 
 Beslutande ledamöter 
 

Joel Schäfer (S), ordförande 
Tomas Zander (C), 1:e vice ordförande 
Marcel van Luijn (M), 2:e vice ordförande 
Peder Svensson (C) 
Marie-Helen Ståhl (S) 
Stefan Bergman (FÖL) 

 Övriga närvarande Ricky Wreinert, bygglovchef 
Linda Wimmergren, administratör 
Catharina Hybelius, administratör 

 Justerare Marie-Helen Ståhl  

 Justeringens plats och tid Omedelbar justering 2021-01-25  
 

 Underskrifter 
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………………... 
 Martina Ullfors 

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………... 
 Joel Schäfer 

 Justerare ……………………………………………………………………………………………… 
 Marie-Helen Ståhl 

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se 
Protokollet anslås 
Datum då anslaget sätts upp 2021-01-25 Datum då anslaget tas ned 2021-02-15 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggnadsnämnden 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 1 Godkännande av dagordning och kallelse    

§ 2 Val av justeringsdatum och justeringsperson    

§ 3 Anmälan om jäv    

§ 4 BN 2020/1 PBL-taxan 2021, komplettering    

 Övriga frågor och information    
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 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-01-25 1   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 1 Dnr - BN 
 
Godkännande av dagordning och kallelse 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att kallelse har gått ut i vederbörande ordning och godkänner den. 

Ärendebeskrivning 
Enligt miljö- och byggnadsnämndens reglemente § 14 ska kallelsen på ett lämpligt 
sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. 

Beslut skickas till 
- 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 2 Dnr - BN 
 
Val av justeringsdatum och justeringsperson 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Marie-Helen Ståhl (S). 

Att detta protokoll justeras omedelbart 2021-01-25 

Beslut skickas till 
- 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 3 Dnr - BN 
 
Anmälan om jäv 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  lägga ärendet till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Jäv är när en person är partisk eller när det finns någon omständighet som gör att 
personens opartiskhet kan ifrågasättas.  

Det finns en skyldighet att självmant anmäla jäv och kan ske till ordförande före el-
ler på sammanträdet.  

Dagens sammanträde 
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 4 Dnr B 2020-000001 BN 
 
BN 2020/1 PBL-taxan 2021, komplettering 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  ändra och lägga till tabell 5 samt rättelser i tabell 1 ”Taxetabell fasta avgifter” 

i dokument ”Taxor 2021, miljö- och byggnadsnämnden” samt Bilaga 1 
Tidsuppskattning 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har på nämndens uppdrag tagit fram en förenklad bygglovstaxa. 

Efter beslut i miljö- och byggnadsnämnden att godkänna den nya taxan lämnades 
denna till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige för beslut. 

Kommunfullmäktige beslutade att anta den nya bygglovstaxan i decembers sam-
manträde. 

I samband med redigering för att publicera taxan på hemsidan har ett uppenbart fel 
uppdagats: 

Tabell 5 från bygglovstaxan för 2020 har glömts bort att flyttas över till det nya do-
kumentet varvid taxan i sin nuvarande form inte har någon formeluträkning för 
startbesked (HF2). 

Då hela taxan i sin helhet är utformad och baserad på handlingfaktorer (HF 1 och 
HF2), borde detta gå att rätta som ett uppenbart fel i beslut. 

Beslutsunderlag 
Beslut §19 miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-01-14 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-13 
Taxor 2021, miljö- och byggnadsnämnden, 2021-01-25 
Bilaga1 Tidsuppskattning, 2021-01-25 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för information i ärendet.  

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till kommunfullmäktige 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 5 Dnr - BN 
 
Övriga frågor och information 

Dagens sammanträde 
Ordförande informerar nämnden om att en JO-anmälan inkommit den 22/1.  

Bygglovchefen informerar nämnden om att efter att JO-anmälan inkommit och att 
förvaltningen uppmärksammats på den inkomna överklagan som den inkomna JO-
anmälan avser, har nya dokumenterade arbetsrutiner införts. I det aktuella fallet 
fanns inte rätt handläggare angiven i verksamhetssystemet vilket ledde till att den 
inkomna överklagan inte kom till rätt handläggare. På grund av detta utfördes inte 
rättidsprövningen omgående, även detta är nu åtgärdat. Rättidsprövning är nu ge-
nomförd och ärendet är överlämnat till Länsstyrelsen i Kalmar.  

 
______________

7


	Protokoll förstasida
	Godkännande av dagordning och kallelse
	Beslut MBN 2021-01-25
Godkännande av dagordning och kallelse

	Val av justeringsdatum och justeringsperson
	Beslut MBN 2021-01-25
Val av justeringsdatum och justeringsperson

	Anmälan om jäv
	Beslut MBN 2021-01-25
Anmälan om jäv

	BN 2020/1 PBL-taxan 2021, komplettering
	Beslut MBN 2021-01-25
BN 2020/1 PBL-taxan 2021, komplettering

	Övriga frågor och information
	Beslut MBN 2021-01-25
Övriga frågor och information


