
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 
  
2023-01-17 
Bygg- och miljönämnden 

   
 

 Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Plats och tid Gemenskapen, Sala kommun, den 17 januari 2023,  kl. 09.00 – 11.50 

 
Beslutande Ann-Christin Persson (S), ordförande   
 Erik Backman (S)   

 Rolf Edlund (C)   
Hans-Göran Björk (KD), vice ordförande   
Lars Säberg (SD)   

    
 

Ej tjänstgörande ersättare  Tjänstemän och övriga personer  
 Bengt Neteborn (SD) Lars Wedlin, kontorschef, §§ 2, 4  
 Kristina Pettersson (S) Gabriel Lidström, enhetschef, § 2  
 Kerstin Karlsson (S) Lena Pettersson, enhetschef, §§2-3  

 Inger Ingstedt (C) Helena Lindström, miljöinspektör, § 3  
  Olle Vahlberg (L) Anneli Mattsson, nämndsekreterare  

  
  
  
   
   

Utses att justera Erik Backman  
 

 
Justeringens  
plats och tid Samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun den 17 januari 2023 kl 12:00  

 
     
Sekreterare   Paragrafer  

§ -1-5 
 Anneli Mattsson    
    
Ordförande    
 Ann-Christin Persson   
    
Justerande    
 Erik Backman   

 
 ANSLAG/BEVIS  

 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bygg- och miljönämnden 
 

 17 januari 2023 
 

Datum för  
anslags uppsättande 17 januari 2023 

Datum för  
anslags nedtagande 7 februari 2023 

 
Förvaringsplats för 
protokollet Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby 

 
Underskrift   

 Anneli Mattsson  
 

 

li!J HEBY 
~ KOMMUN 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (6) 
  
2023-01-17 
Bygg- och miljönämnden 

   
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

  Bmn § 1 

Anmälan delegeringsbeslut 
Bygg- och miljönämndens beslut 

• Bygg- och miljönämnden tackar för informationen och lägger 
delegationsbesluten till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut gällande serveringstillstånd den 11 oktober 2022 och den 
9 december 2022 föreligger. 
Delegationsbeslut gällande bostadsanpassningsbidrag, byggärenden och 
miljöärenden den 5 december 2022 – 4 januari 2023 föreligger. 
 
 

 
  

li!J HEBY 
~ KOMMUN 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (6) 
  
2023-01-17 
Bygg- och miljönämnden 

   
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Bmn § 2 

Information gällande aktuellt från 
samhällsbyggnadskontoret 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden tackar för informationen. 
 
Sammanfattning 
Introduktion till nämndens arbete. 

 
  

li!J HEBY 
~ KOMMUN 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (6) 
  
2023-01-17 
Bygg- och miljönämnden 

   
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Bmn § 3 Dnr: ADM 2023-1  

Behovsutredning för miljöenhetens 
tillsynsområden inom miljöbalken (1998:808) 
Bygg- och miljönämndens beslut 

• Bygg- och miljönämnden beslutar, 
att fastställa behovsutredningen enligt förslag, för miljöenhetens 
tillsynsområden inom miljöbalken. 

 

Yrkande 
Ordförande yrkar att. bygg- och miljönämnden beslutar, att fastställa 
behovsutredningen enligt förslag för miljöenhetens tillsynsområden inom 
miljöbalken. 

 

Bakgrund 
Syftet med behovsutredningen är sammanfattningsvis att:  
redovisa resursbehovet för nämndernas tillsyn enligt miljöbalken få underlag 
för den årliga tillsynsplaneringen. 

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska en operativ tillsynsmyndighet 
ha en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde 
enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska sträcka sig över tre år och revideras 
minst en gång varje år. Tillsynsbehovsutredningen är ett viktigt underlag till 
verksamhetsplaneringen och ska beskriva hur tillsynsbehovet  
(enligt miljöbalken) ser ut i Sala respektive och Heby kommun. Den beskriver 
hur behovet kan tillgodoses och vilka resurser som nämnderna behöver avsätta 
för att möta behovet.  

Behovsutredningen ligger till grund för den framtida planeringen av 
nämndernas arbete för att kunna bedriva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn 
inom miljöbalkens område. 

 

Beslutsunderlag 
Enhetschefs förslag till beslut med bilaga daterad 10 januari 2023. 
 

li!J HEBY 
~ KOMMUN 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (6) 
  
2023-01-17 
Bygg- och miljönämnden 

   
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Bmn § 4 Dnr: ADM 2022-1406  

Verksamhetsplan 2023 
Bygg- och miljönämndens beslut 

• Bygg- och miljönämnden beslutar, 
att fastställa verksamhetsplan för år 2023. 

 

Yrkande 
Ordförande yrkar, att bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa 
verksamhetsplan för år 2023. 

 

Sammanfattning 
Muntlig redogörelse för innehållet i verksamhetsplan. 

 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2023. 

Delges: 
Kommunstyrelsen, 
Kommunfullmäktiges revisorer 

  

li!J HEBY 
~ KOMMUN 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (6) 
  
2023-01-17 
Bygg- och miljönämnden 

   
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
 

Bmn § 5 

Information och rapporter 
Bygg- och miljönämndens beslut 

• Bygg- och miljönämnden tackar för informationen och lägger 
delegationsbesluten till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 
Information och rapporter vid bygg- och miljönämndens beredning den 
10 januari 2023 och bygg- och miljönämnden den 17 januari 2023 
föreligger. 

 

li!J HEBY 
~ KOMMUN 
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