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Organ

Miljö- och byggnämnden

Plats och tid

Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl 15.00-15.15
Ingemar Svensson (c), ordf
Ingemar Nyström (m)
Kennet Josefsson (s)

Reine Elmersson (kd)
Sulo Koppelo (s)
Stig Eriksson (kd)
Anders Johansson (c) (tj ersättare)

Övriga deltagare

Carl-Gustaf Axelsson, miljö- och byggchef
David Melle,miljösamordnare
Mona-Lisa Khan, nämndsekr

Utses att justera

Kennet Josefsson

Justeringens tid och plats Kommunhuset, Gnosjö, 2008-09-15, kl 16.00

Underskrifter
Sekreterare

...........................................……….

Paragrafer 178

Mona-Lisa Khan
.......................................................

Ordförande

Ingemar Svensson

Justerande

Kennet Josefsson

...........................................………

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

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2008-09-08

Paragrafer 178

Datum då anslaget
sätts upp

2008-09-16

Datum då anslaget tas ned 2008-10-08

Förvaringsplats för
protokollet

Miljö- och byggnämndens expedition

Underskrift

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

Mona-Lisa Khan
Utdragsbestyrkande
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Budget- och verksamhetsuppföljning 2008-04-30
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2008, § 95
har inkommit till förvaltningen.
Förslag om möjliga genomgripande besparingar i kommunens verksamheter
för återstoden av 2008 skall redovisas åter till kommunstyrelsens arbetsutskott
senast 2008-08-19.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid sitt
sammanträde den 24 juni 2008.
Miljö- och byggnämnden beslutar
1. Uppdra till miljö- och byggnämndens arbetsutskott att besluta om
framtagna förslag och redovisa dessa senast den 19 augusti 2008 till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
_______
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar
Att följande besparingar för nämndens verksamhet kommer att
genomföras:
1.

Vakant tjänst planingenjör (100%, heltid) tillsätts till årets slut med
en halvtidstjänst under tiden 1 augusti till och med 31 december
2008.
Denna åtgärd innebär en besparing under 2008 på ca 90.095:-

2.

En översyn av nämndens taxor pågår.
Grundbeloppet i bygglovtaxan höjs till 30 kronor. Detta innebär en
ökad intäkt på årsbasis av ca 200.000 kronor. Om denna taxeändring
träder i kraft fr o m 2008-10-01 innebär detta en intäktsökning
under 2008 på ca 35.000 kronor.

3.

En förändring av nämndens övriga taxor kommer att träda kraft
först vid årsskiftet 2008/2009.
Dessa övriga taxor är till stor del reglerade centralt, varför det är
osäkert om dessa förändringar medför någon intäktsökning.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Mbn § 178 forts
2008-09-08

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2008-09-02.
Miljö- och byggnämnden beslutar
1. Att hos kommunfullmäktige begära fastställelse av grundbeloppet i
miljö- och byggnämndens bygglovtaxa till 30 kronor.
2. Grundbeloppet på 30 kronor ska gälla från och med 2008-11-01.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

