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§ 31 MBN 2014:0181-400

Budget 2015

Budget 2015 består av en ekonomisk del och en verksamhetspian. Miljö-och
byggnadsnämnden beslutade 20 14-03-12, § 24 att godkänna den ekonomiska delen av
budget 2015, men att återremitterade verksarnhetsplanen för år 2015. Miljö-och
byggnadsnämnden ska vid dagens sammanträde godkänna verksamhetspianen för år
2015.

Tidigare behandling av ärendet

Miljö-och byggnadsnämnden beslutade 2014-03-12, § 24
ggodkänna den ekonomiska delen av budget 2015

återremittera verksamhetsplanen av budget 2015

Sheila 1. Skog (mp), Angelique Nyström (fpl), Bo Öberg (in), Klaus Jesse (s) och Eva
Turén (fpl) yttrar sig i ärendet.

Förvaltningschefen yttrar sig och svarar på nämndens frågor.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att första målet d.v.s. ha en god ekonomi, kvarstår i verksamhetsplan 2015

Landra målet d.v.s. sträva efter att behålla den nuvarande befolkningsnivån, stryks
från verksamhetspian 2015 och ersätts med meningen “ge bra service och korta
handläggningstider”

att det tredje målet, d.v.s. stärka kulturprofilen för att leva upp till devisen “Kulturriket i
Bergslagen”, ersätts med meningen “Miljö-och byggnadsnämnden skall särskilt verka
för en god byggnadskultur samt en god by-och landsbygdsmiljö”

att fjärde målet d.vs. kännetecknas av en välskött yttre miljö, kvarstår i
verksamhetsplan 2015

att det femte målet d.v.s. verka för att personalens arbetsmiljö är bra, stryks från
verksarnhetsplan 2015

att första stycket i avsnittet “naturvård” stryks från verksamhetsplan 2015

att med dessa gjorda ändringar godkänna verksamhetsplan 2015

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§32

Tjänsten tillförordnad förvaltningschef

Sheila 1. Skog (rnp), Angelique Nyström (fp!), Bo Öberg (rn) yttrar sig.

Förvaltningschefen yttrar sig samt svarar på frågor.

En ingående diskussion sker.

Sammanträdet aj oumeras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att rekryteringsprocessen av tjänsten byggnadsinspektör och energirådgivare, tillika
förvaltningschef för miljö-och byggnadskontoret, påbörjas omgående

ordförande i miljö-och byggnadsnämnden kontaktar kommunchefen och
personalchefen för stöd i rekryteringsprocessen

notera till protokollet att nuvarande tillförordnad förvaltningschef blivit tillfrågad av
nämnden om en förlängning av tjänsten, men avböjt fortsatt förordnande under
nuvarande form

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande


