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 Sammanträdesprotokoll 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 – 10.30. 
 
Beslutande 

Ledamöter Ledamöter 
Knut Svensson (c) Magnus Pettersson (s) 
Olle Helt (m) Margareta Yngveson (s) 
Claes Lagerlund (m) Gunnar Ferm (s) 
Jan Olofsson (c) Stefan Kullman (sd) 
Berth-Anders Svensson (rp)  
  
  
Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare 
Curt Piculell (m) Ulrik Lindqvist (s) 
Willy Persson (kd)  

 
Övriga deltagare 

Tjänstemän  
Åke Johansson, Bost.anp.handl. § 237  
Laila Karlsson, Sekr.  
Jan Moberg, MoBchef  
  
  

 
Utses att justera: Magnus Pettersson 
Justeringens plats och tid:    Stadshuset, kommunledningsförvaltningen 2012-10-11 
 
 
 
Sekreterare: Laila Karlsson  Paragrafer: 236 - 237 
 
 
 
Ordförande: Knut Svensson  

 
 
 

Justerande: Magnus Pettersson 
Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2012-10-11 
 
Datum för anslags uppsättande:  2012-10-12  
 
Datum för anslags nedtagande:  2012-11-05 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, kommunledningsförvaltningen 

 

 
Underskrift: Laila Karlsson
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2012/882 

§ 236  Äskande om reviderat investeringsanslag 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tidigare inlämnat äskanden till 
kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringsmedel för att anpassa lokalerna till den 
interna lokaliseringen, i syfte att ge företag och invånare en bättre service (miljö- och 
byggnadsnämnden § 137/2012). 
 
Med anledning av att det finns till kommunen återbetalda AFA-pengar vill miljö- och 
byggnadsnämnden påminna om behovet av att få lokalerna anpassade för den 
förestående interna omlokaliseringen, samt göra ett tillägg för kostnader för inventarier 
i den nya receptionen. 

Bedömning 
Behovet att bygga om lokalerna brådskar, om den interna omlokaliseringen ska kunna 
genomföras under den period (höst/vinter) som inkommande bygglovsansökningar har 
sitt minimum. En redogörelse över behov och åtgärder finns i miljö- och 
byggnadsnämndens tidigare äskande, och kostnaden för byggåtgärderna uppskattas till 
ca 300 tkr. Till detta tillkommer 100 tkr för möbler och inventarier i själva receptions-
delen, där besökare tas emot och väntar på sin tur. Det var något som förbisågs i det 
förra äskandet.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med hänvisning till vad som framgår under 
rubriken bedömning lämna ett reviderat äskande till kommunstyrelsen om 
investeringsanslag för ombyggnad motsvarande 300 tkr för ombyggnad av lokalerna, 
samt 100 tkr för möbler och inventarier i själva receptionsdelen.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamot Margareta Yngveson (s). 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med hänvisning till vad som framgår under 
rubriken bedömning lämna ett reviderat äskande till kommunstyrelsen om 
investeringsanslag för ombyggnad motsvarande 300 tkr för ombyggnad av lokalerna, 
samt 100 tkr för möbler och inventarier i själva receptionsdelen.  
_________ 
 
Detta beslut justeras omedelbart. 

Exp:  
Kommunstyrelsen + kopia på tidigare äskande, MBN § 137/2012. 
Akten
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2012/879 

§ 237  Garnanäs – Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Sammanfattning 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag på grund av funktionshinder och 
förflyttningssvårigheter. 

Bedömning 
Sökande, som bor i egen villa, drabbades i ungdomen av en sjukdom som ledde till 
förlamning i båda benen. Efter Rehab och hård träning har han kunnat gå med en 
speciell teknik. De senaste 5 åren har han försämrats och behöver använda rullstol allt 
oftare, framförallt längre sträckor. Gång i trappor är nu mycket påfrestande efter som 
han använder armarna när han går i trapporna. Han bor ensam i villa. Alla funktionerna 
finns på första plan och han har detta som sitt boendeplan. Husets grund är hög och de 
båda entrètrapporna är därför höga. Badrumsdörr är smal och badrummet är långsmalt 
med duschplats längst in, man kommer inte in med rullstolen i badrummet. För att han 
trots försämring vad gäller funktioner/förflyttningar, ska kunna fortsätta att vara 
självständig är åtgärder nödvändiga att göras. 
Erforderliga intyg från arbetsterapeut har uppvisats och åtgärderna bedöms som 
nödvändiga för att bostaden ska bli ändamålsenliga för den sökande. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås beslutar, med stöd av lagen om 
bostadsanpassningsbidrag 1992:1574 §§ 1 och 6 att bevilja bidrag för de sökta 
åtgärderna. Kostnad cirka 555 000 kronor. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (c), ledamot Margareta Yngveson (s) och 
tjänstgörande ersättare Ulrik Lindqvist (s). 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, med stöd av lagen om 
bostadsanpassningsbidrag 1992:1574 §§ 1 och 6 att bevilja bidrag för de sökta 
åtgärderna. Kostnad cirka 555 000 kronor. 
_________ 
 
Detta beslut justeras omedelbart. 

Exp:  
Sökanden 
Akten 
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