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Sammanträdesprotokoll
Byggnads- och räddningsnämnden
2021-10-12
§ 152

Diarienummer:

Arbetsmiljö - Yvonne Stolt
Bakgrund

Personalchef Yvonne Stolt presenterar hur Mjölby kommun tagit fram nya riktlinjer för att
se över chefernas arbetsmiljö.

Beslutsunderlag

Powerpointpresentation som visades under sammanträdet.

Beslut
1.

Byggnads- och räddningsnämnden tar del av informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Byggnads- och räddningsnämnden
2021-10-12
§ 153

Diarienummer: BRN/2020:139

Medborgarförslag - Gällande Lundby Storgård - Beslut
Bakgrund
Med anledning av kommunens arbete med detaljplan för nytt vårdboende ovanför
Lundbybadet har ett medborgarförslag lämnats in. Förslaget innebär att kommunen,
istället för att planlägga för ett stort vårdboende, bör inrätta kullen vid Lundby Storgård
som en del i ett ekomuseum där invånarna kan ta del av platsens historia. Konkret innebär
förslaget att det skulle anordnas en informationsmonter om platsens historia, ett solur som
minner om tidens gång samt växthus för att spinna vidare på platsens rötter som del av
jordbrukssamhället och dess odling.

Sammanfattning

Frågan om platsen ska planläggas för bebyggelse har beretts inom
kommunorganisationen. Inför att detaljplanen skulle antas av Kommunfullmäktige hösten
2020 beslutade Kommunstyrelsen att återremittera ärendet till Byggnads- och
räddningsnämnden, för att utarbeta ett planförslag som även möjliggör byggande av
bostäder på platsen.
Med utgångspunkt från detta beslut gör Byggnadskontoret bedömningen att kommunen
även vid en bearbetning av planförslaget, kommer att ha som huvudinriktning att
möjliggöra byggnation vid kullen. Den inriktningen går således tvärt emot med det
aktuella medborgarförslaget. Byggnadskontoret bedömer därför att medborgarförslaget
som sådant bör avslås, men beaktar förslaget till kommande arbete inom området.

Beslutsunderlag

Lundby Storgård, beslut om medborgarförslag, tjänsteskrivelse 2021-09-23
Medborgarförslag angående Lundby Storgård 2020-09-15

Beslut
1.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

___
Beslutet skickas till
Sökanden
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Byggnads- och räddningsnämnden
2021-10-12
§ 154

Diarienummer: BRN/2021:93

Detaljplan i Skänninge för del av Skänninge 3:1 m..fl. (Idrottsvägen)
- Beslut om planstart och beslut om samråd
Bakgrund

För att höja trafiksäkerheten och minska järnvägens barriäreffekt kom Trafikverket och
kommunen överens om att stänga plankorsningarna i centrala Skänninge och skapa en ny
tunnel under järnvägen längs Idrottsvägen. Detta hängde samman med utbyggnaden av
dubbelspåret till Motala. I samband med överenskommelsen gav Kommunstyrelsen 2011
Byggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för att på så sätt reglera de
fastighetsgränsförändringar som blev nödvändiga. Detta arbete har sedan inte varit
prioriterat, då överenskommelse om markregleringar skett med berörd fastighetsägare.
Nämnden har inte heller bekräftat uppdraget genom särskilt beslut till Byggnadskontoret.
Nu har ett planförslag tagits fram med konsultstöd och detta är nu aktuellt för samråd.

Sammanfattning

Planförslaget innebär att tidigare kvartersmark, som nu används för att möjliggöra en
trafiksäker korsning mellan Verkstadsvägen och Idrottsvägen, regleras som allmän
platsmark och vice versa. Markanvändningen inom en kommunalt ägd verksamhetstomt
mellan järnvägen och Verkstadsvägen föreslås att den samtidigt justeras något.
Detaljplanen bedöms överensstämma med gällande översiktsplan.

Beslutsunderlag

Detaljplan i Skänninge för del av Skänninge 3:1 m.fl. (Idrottsvägen), beslut om samråd
tjänsteskrivelse 2021-09-20
Detaljplan i Skänninge för del av Skänninge 3:1 m.fl. (Idrottsvägen), planbeskrivning
samrådshandling 2021-09-30
Detaljplan i Skänninge för del av Skänninge 3:1 m.fl. (Idrottsvägen), plankarta
samrådshandling 2021-09-30

Beslut
1.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutar att bekräfta Kommunstyrelsens
uppdrag till Byggnadskontoret att upprätta en detaljplan för området.

2.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutar att ge Byggnadskontoret i uppdrag att
samråda om det utarbetade planförslaget.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-10-12
§ 155

Diarienummer: BRN/2020:127

Detaljplan i Mjölby för Nornan 2 m.fl. (Parkskolan) - Beslut om
granskning
Bakgrund

Parkskolan uppfördes år 1895 sedan Mjölby blivit ett växande stationssamhälle. Sedan
mitten av 1980-talet, då skolverksamheten lades ner, har byggnaden hyrts ut som lokaler
till föreningslivet. Då skolan inte längre används för någon kommunal verksamhet
beslutade Kommunstyrelsen i september 2020 att sälja fastigheten. Intresse finns av att
omvandla skolbyggnaden till bostäder. Gällande detaljplan från år 1978 medger Allmänt
ändamål, varför en ny detaljplan krävs för att möjliggöra en ny användning av byggnaden
för bostäder.
Byggnads- och räddningsnämnden beslutade i februari 2021 att inleda planarbetet. I juni
beslutade nämnden att samråda om ett förslag till detaljplan. Samrådet avslutades 6
september. Under samrådet har ett tjugotal yttranden inkommit, varav ett tiotal från
privatpersoner. De huvudsakliga synpunkterna från allmänheten avser
Kommunstyrelsens beslut att sälja skolan och de konsekvenser det kan få för den
musikverksamhet som idag finns i huset. De tänkta köparna har lämnat synpunkter på
förslagen till säkerställande av byggnadens kulturmiljövärden.

Sammanfattning

Som en följd av samrådssynpunkterna har några förändringar gjorts av planförslaget.
Bland annat har planen förtydligats i enlighet med länsstyrelsens synpunkter och
planområdet har justerats för att fullfölja tidigare beslut om fastighetsgräns i öster.
Synpunkterna avseende lägre bevarandekrav på byggnaden föreslås inte till förändring i
förslaget. Frågan om försäljningen av skolan bedöms inte hänga samman med planarbetet
i sig och föreslås därför lämnas utan avseende i detta arbete.

Beslutsunderlag

Detaljplan i Mjölby för Nornan 2 m.fl. (Parkskolan), beslut om granskning tjänsteskrivelse
2021-10-04
Detaljplan i Mjölby för Nornan 2 m.fl. (Parkskolan), samrådsredogörelse, 2021-10-04
Detaljplan i Mjölby för Nornan 2 m.fl. (Parkskolan), planbeskrivning,
granskningshandling 2021-10-01
Detaljplan i Mjölby för Nornan 2 m.fl. (Parkskolan), plankarta, granskningshandling 202110-01

Beslut
1.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutar att ställa ut planen för granskning.

2.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutar att planen inte bedöms ge upphov till
betydande miljöpåverkan.

___
Beslutet skickas till Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6 av 18

Sammanträdesprotokoll
Byggnads- och räddningsnämnden
2021-10-12
§ 156

Diarienummer: BRN/2021:134

Bygglov - Talmannen 1 - Tillbyggnad av flerbostadshus, utöka
balkonger (ByggR 2021/255)
Bakgrund

HSB Bostadsrättsförening Riksdagsmannen I Mjölby, Box 1993, 581 19 LINKÖPING, har 30
april 2021inkommit med en ansökan om bygglov för tillbyggnad av två stycken
flerbostadshus belägna på Kungsvägen 77 och 79 i Mjölby. Byggnaderna ingår i en grupp
av sex stycken likadana byggnader, uppförda mellan 1964-1975. Byggnaderna ligger inom
detaljplanen för kvarteret Riksdagsmannen med flera antagen av Länsstyrelsen i
Östergötlands län 1 oktober 1960.
Åtgärden innebär en utbyggnad av befintliga balkongplattor med 900-1100 millimeter,
samt inglasning. Syftet med åtgärden är att få en yta som är mer anpassad till möblering
för måltid eller umgänge och som via inglasningen möjliggör en förlängd säsong (vårhöst). En användning som är mer i linje med hur vi lever idag, 2021.
Fastigheten finns utpekad i ”Inventering av kulturhistorisk bebyggelse i Mjölby kommun
1945-1975” (Modernismen i Mjölby kommun 2007). I inventeringen har man bedömt att
byggnaderna har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin ursprungliga karaktär, bland
annat för sina indragna balkonger med fronter i vit plåt. Vissa ändringar och tillägg av
detaljer har dock tillkommit under åren, som t.ex. inglasning av befintliga balkonger.
Sökanden har på byggnadskontorets inrådan, kontaktat sakkunniga inom kulturmiljö, för
hjälp med ett utlåtande som stöd till ansökan, men med hänvisning till inventeringen har
man avböjt att åta sig detta.

Byggnadskontorets motivering till beslut

Som åtgärd i sig kan önskad utbyggnad betecknas vara av mindre art och i linje med
nutida bebyggelsemönster. Dock kan inte Byggnadskontoret blunda för de värden av
karaktärsdrag som utpekats i ”Inventering av kulturhistorisk värdefull bebyggelse i
Mjölby kommun 1945-1975 (Modernismen i Mjölby kommun)”. Sökanden har heller inte
kunnat styrka med ett sakkunnighetsutlåtande att åtgärden kan vara förenlig med de
karaktärsdrag som tas upp i inventeringen. Byggnadskontorets bedömning blir därför att
åtgärden inte kan betecknas vara varsam och att man saknar tillräckligt stöd för att föreslå
ett positivt beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-30
Ansökan, 2021-04-30
Fasadritningar hus A, 2021-04-30
Fasadritningar hus B, 2021-04-30
Material- och kulörbeskrivning, 2021-04-30
Situationsplan, 2021-04-30
Planritning hus A, 2021-04-30
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-10-12
Planritning hus B, 2021-04-30
Foto lokalisering, 2021-09-30
Inventering kulturmiljö, 2021-09-30
Skrivelse från sökande, 2021-10-06

Byggnadskontorets förslag till beslut
1.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för
tillbyggnad av flerbostadshus (utökning av balkonger) , med stöd av 8 kap. 17 §
Plan- och bygglagen (2010:900).

2.

Avgiften för beslutet är 2 360 kronor i enlighet med taxa antagen av
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Yrkande

Torsten Ohlsson (M) yrkar på återremiss till Byggnadskontoret för fortsatt handläggning.

Byggnads- och räddningsnämndens motivering till återremiss

Torsten Ohlsson (M) ställer sig positiv till ansökan om bygglov för tillbyggnad av
flerbostadshus (utökning av balkonger). Den kulturmiljöinventering som
Byggnadskontoret hänvisar till i sitt förslag till beslut, ska användas som vägledande för
bygglovsbeslut och vara en av flera faktorer bygglovsbeslutet ska grundas på. Att värna
om en kulturmiljö finner nämnden är viktig och tillägger inför vidare handläggning att
bygglovet kan begränsas med villkor om utformning av utbyggnad av balkonger till
exempel gällande färger och form för att anpassas till omgivningens karaktärsdrag.
Torsten Ohlsson (M) menar vidare att ett negativt bygglovsbeslut begränsar utvecklingen
av ett samhälle, där önskan är att vara en expansiv och attraktiv kommun. Torsten
Ohlsson (M) lyfter att boende i dessa byggnader saknar en naturlig uteplats, och en
utbyggnad av balkongerna skulle ge boende en större komfort i boendemiljön samt vara i
linje med den utveckling vi ser i samhället idag.

Beslutsgång

Ordförande Anders Steen (C) ställer proposition på Torsten Ohlssons (M) yrkande och
Byggnadskontorets förslag till beslut och finner att nämnden beslutar enligt Torsten
Ohlssons (M) yrkande.

Beslut
1.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutar att återemittera ärendet till
Byggnadskontoret för vidare handläggning.

___
Beslutet skickas till
Sökanden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8 av 18

Sammanträdesprotokoll
Byggnads- och räddningsnämnden
2021-10-12
§ 157

Diarienummer: BRN/2021:134

Bygglov - Riksdagsmannen 6 - Tillbyggnad av flerbostadshus, utöka
balkonger (ByggR 2021/256)
Bakgrund

Hsb Bostadsrättsförening Riksdagsmannen I Mjölby, Box 1993, 581 19 LINKÖPING, har 30
april 2021inkommit med en ansökan om bygglov för tillbyggnad av 2 stycken
flerbostadshus, belägna på Kungsvägen 73 och 75 i Mjölby. Byggnaderna ingår i en grupp
av 6 stycken likadana byggnader, uppförda mellan 1964-1975. Byggnaderna ligger inom
detaljplanen för kvarteret Riksdagsmannen m.fl. antagen av Länsstyrelsen i Östergötlands
län 1 oktober 1960.
Åtgärden innebär en utbyggnad av befintliga balkongplattor med 900-1100 mm, samt
inglasning. Syftet med åtgärden är att få en yta som är mer anpassad till möblering för
måltid eller umgänge och som via inglasningen möjliggör en förlängd säsong (vår-höst).
En användning som är mer i linje med hur vi lever idag, 2021.
Fastigheten finns utpekad i ”Inventering av kulturhistorisk bebyggelse i Mjölby kommun
1945-1975” (Modernismen i Mjölby kommun 2007). I inventeringen har man bedömt att
byggnaderna har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin ursprungliga karaktär, bland
annat för sina indragna balkonger med fronter i vit plåt. Vissa ändringar och tillägg av
detaljer har dock tillkommit under åren, som t.ex. inglasning av befintliga balkonger.
Sökanden har på byggnadskontorets inrådan, kontaktat sakkunniga inom kulturmiljö, för
hjälp med ett utlåtande som stöd till ansökan, men med hänvisning till inventeringen har
man avböjt att åta sig detta.

Byggnadskontorets motivering till beslut

Som åtgärd i sig kan önskad utbyggnad betecknas vara av mindre art och i linje med
nutida bebyggelsemönster. Dock kan inte byggnadskontoret blunda för de värden av
karaktärsdrag som utpekats i ”Inventering av kulturhistorisk värdefull bebyggelse i
Mjölby kommun 1945-1975 (Modernismen i Mjölby kommun)”. Sökanden har heller inte
kunnat styrka med ett sakkunnighetsutlåtande att åtgärden kan vara förenlig med de
karaktärsdrag som tas upp i inventeringen. Byggnads-kontorets bedömning blir därför att
åtgärden inte kan betecknas vara varsam och att man saknar tillräckligt stöd för att föreslå
ett positivt beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-30
Ansökan, 2021-04-30
Fasadritningar hus C, 2021-04-30
Fasadritningar hus D, 2021-04-30
Material- och kulörbeskrivning, 2021-04-30
Situationsplan, 2021-04-30
Planritning hus C, 2021-04-30
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Byggnads- och räddningsnämnden
2021-10-12
Planritning hus D, 2021-04-30
Foto lokalisering, 2021-09-30
Inventering kulturmiljö, 2021-09-30
Skrivelse från sökande, 2021-10-06

Byggnadskontorets förslag till beslut
1.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för
tillbyggnad av flerbostadshus (utökning av balkonger) , med stöd av 8 kap. 17 §
Plan- och bygglagen (2010:900).

2.

Avgiften för beslutet är 2 360 kronor i enlighet med taxa antagen av
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Yrkande

Torsten Ohlsson (M) yrkar på återremiss till Byggnadskontoret för fortsatt handläggning.

Byggnads- och räddningsnämndens motivering till återremiss

Torsten Ohlsson (M) ställer sig positiv till ansökan om bygglov för tillbyggnad av
flerbostadshus (utökning av balkonger). Den kulturmiljöinventering som
Byggnadskontoret hänvisar till i sitt förslag till beslut, ska användas som vägledande för
bygglovsbeslut och vara en av flera faktorer bygglovsbeslutet ska grundas på. Att värna
om en kulturmiljö finner nämnden är viktig och tillägger inför vidare handläggning att
bygglovet kan begränsas med villkor om utformning av utbyggnad av balkonger till
exempel gällande färger och form för att anpassas till omgivningens karaktärsdrag.
Torsten Ohlsson (M) menar vidare att ett negativt bygglovsbeslut begränsar utvecklingen
av ett samhälle, där önskan är att vara en expansiv och attraktiv kommun. Torsten
Ohlsson (M) lyfter att boende i dessa byggnader saknar en naturlig uteplats, och en
utbyggnad av balkongerna skulle ge boende en större komfort i boendemiljön samt vara i
linje med den utveckling vi ser i samhället idag.

Beslutsgång

Ordförande Anders Steen (C) ställer proposition på Torsten Ohlssons (M) yrkande och
Byggnadskontorets förslag till beslut och finner att nämnden beslutar enligt Torsten
Ohlssons (M) yrkande.

Beslut
1.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutar att återemittera ärendet till
Byggnadskontoret för vidare handläggning.

___
Beslutet skickas till
Sökande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-10-12
§ 158

Diarienummer: BRN/2021:141

Taxa för byggnadskontorets verksamhet – uppdatering av taxa för
utlämnande av allmän handling samt laghänvisning
Bakgrund

Det finns en otydlighet i nu gällande Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och
mättaxataxa, den delen som gäller taxa för utskrift (tabell 30). För att följa den av
kommunfullmäktige antagna taxan, § 49 2021-06-15 som gäller taxa för utlämnande av
allmän handling, har en justering av texten i tabell 30 i Byggnadskontorets taxa gjorts.
Även de lagparagrafer som hänvisas till i dokumentet, har uppdaterats i enlighet med
Kommunallagen 2017:725

Sammanfattning

Några mindre justeringar av dokumentet Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och
mättaxataxa har gjorts för att säkerställa att debiteringsförfarande på byggnadskontoret
sker i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade taxan vid utlämnande av allmän
handling. Laghänvisningarna i dokumentet är justerade att motsvara Kommunallag
2017:725. Ändringarna är markerade med gult

Beslutsunderlag

Utdrag ur plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa, Del av taxa med senaste
justeringarna 2021-09-24

Beslut
1.

Byggnads- och räddningsnämnden godkänner ändring i text enligt förslaget

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Diarienummer: BRN/2021:1

Månadsuppföljning september 2021 - Räddningstjänsten
Bakgrund

Räddningschefen har upprättat räddningstjänstens månadsuppföljning för september
2021.

Sammanfattning

Räddningschefen prognostiserar ett underskott motsvarande 235 tkr för år 2021.

Beslutsunderlag

Räddningstjänstens månadsuppföljning september, 2021-10-08

Beslut
1.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Byggnads- och räddningsnämnden
2021-10-12
§ 160

Diarienummer: BRN/2021:2

Månadsuppföljning september 2021 - Byggnadskontoret
Bakgrund

Förvaltningschefen för Byggnadskontoret har upprättat kontorets månadsprognos för
september 2021

Sammanfattning

Förvaltningschefen prognostiserar ett överskott motsvarande 550 tkr för driftbudgeten år
2021

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-29
Månadsprognos september, 2021-10-08

Beslut
1.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen

___
Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Byggnads- och räddningsnämnden
2021-10-12
§ 161

Diarienummer: BRN/2021:13

Delegationsbeslut september 2021 - Räddningstjänsten
Bakgrund

I enlighet med kommunallagen, KL 7 kap §§5-7 kan en del beslut delegeras till anställda
inom förvaltningen. Delegation kan även ges till förtroendevald enligt KL 6 kap 37 § samt
39 §.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande
delegationsordning.

Sammanfattning

Redovisningen avser perioden 21-09-01—21-09-30

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21-09-23
Förteckning för perioden 21-09-01—21-09-30

Beslut
1.

Byggnads- och räddningsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Byggnads- och räddningsnämnden
2021-10-12
§ 162

Diarienummer: BRN/2021:14

Delegationsbeslut september 2021 - Byggnadskontoret
Bakgrund

I enlighet med kommunallagen, KL 7 kap §§5-7 kan en del beslut delegeras till anställda
inom förvaltningen. Delegation kan även ges till förtroendevald enligt KL 6 kap 37 § samt
39 §.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande
delegationsordning.

Sammanfattning

Redovisningen avser perioden 2021-09-01—2021-09-30

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-30
Förteckning för perioden 2021-09-01—2021-09-30

Beslut
1.

Byggnads- och räddningsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Byggnads- och räddningsnämnden
2021-10-12
§ 163

Diarienummer: BRN/2021:142

Delegationsbeslut - Normlösa S:9 - Beslut om namnsättning av gator
Bakgrund

Den 27 mars 2006 antogs en ny detaljplan (akt 0586-P06/4) i Normlösa i syfte att möjliggöra
ny bostadsbebyggelse. Gatorna är anlagda och byggnation av området är nu påbörjad. I
samband med inflytt i ny bebyggelse har frågan om adress uppkommit. Vid utredning har
inga tidigare beslut berörande gatunamn hittats och nya gatunamn måste därmed antas
för att kunna ge fastigheterna adresser.

Sammanfattning
År 2006 antogs en ny detaljplan för ett område i Normlösa. År 2018 avstyckades tomter
och nu har byggnation påbörjats och inflyttning i de nya villorna är på gång. Inget tidigare
beslut om gatunamn finns att hitta.
Normlösa består till stor del av åkermark, avbruten av några mindre skogspartier. Svartån,
som rinner mellan Sommen och Roxen rinner igenom socknen. Sockennamnets senare led
"lösa" betyder "betesmark, äng". Normlösa har en lång historia och namnsättningen bör ha
anknytning till platsen.
Förslagen på gatunamn är Lötgatan och Vretgatan. Löt är en äldre benämning på äng eller
betesmark och knyter därmed an till sockennamnet. Vret är en benämning på mindre
åker/åkerlapp och knyter därmed an till Normlösas beskaffenhet.

Beslutsgång

Med anledning av att inflyttning sker i området inom kort och att en adress ska tillses de
sökande i området innan inflyttning, betraktas ett beslut i detta ärende vara av brådskande
karaktär därav fattas ett ordförandebeslut på delegation enligt Byggnads- och
räddningsnämndens delegationsordning (2018-02-20 § 34). Lagstöd: KL 6 kap §§ 37, 39
(2017:725).
Delegationsbeslut ska delges nämnden på nästkommande sammanträde som i samband
med förvaltningarnas övriga delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

Ordförandebeslut – Namnsättning Normlösa S:9, 2021-09-27
Karta över område i Normlösa för namnsättning, 2021-09-27

Beslut
1.

Byggnads- och räddningsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut.

___
Beslutet skickas till
Akten
Service och teknikförvaltningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Byggnads- och räddningsnämnden
2021-10-12
§ 164

Diarienummer: BRN/2021:48

Information från verksamheterna
Bakgrund

Nämnden har en stående punkt på dagordningen där information från verksamheterna
delges.

Räddningschef Johan Forsgren

Personal – informerar om att en rekryteringsprocess inletts där det inkommit 53
ansökningar gällande 3 brandmannatjänster. Urvalet har hamnat på åtta personer, som
kallats in för intervju och tester. Anledningen till nyrekrytering är pensionsavgångar och
en medarbetare som varit tjänstledig för att prova annat arbete som valt att stanna kvar
där.
Arbetsmiljö – Information om att räddningstjänsten Mjölby deltagit vid flera olyckor med
dödlig utgång. Kamratstödets insatser är känt för att göra bra insatser och de har varit ett
stöd för personal även i denna situation.
Utbildning – Räddningstjänsten har startat upp extern utbildning igen efter pandemin och
har även behållit en del moment digitala.

Förvaltningschef byggnadskontoret Jimmy Johansson

Personal – informerar om att planarkitekt Anna Lennartsson är åter i tjänst och
planarkitekt Maria Högberg har fått förlängt sin tjänst fram till nästa sommar.
Bygglov stöds på deltid från Medborgarservice gällande administration för att möta
fortsatt hög arbetsbelastning. Detta behov tillsammans med verksamhetens övriga behov
kommer att vägas in i arbete med kompetensförsörjningsplan framåt.
Informerar om status på överklagat bygglov för Borgmästaren 4 i Skänninge.

Beslut
1.

Byggnads- och räddningsnämnden tar del av informationen

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Byggnads- och räddningsnämnden
2021-10-12
§ 165

Diarienummer: BRN/2021:140

Delgivningar oktober 2021
Bakgrund

Beslut från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, beslut och information från
Länsstyrelse och Mark- och miljödomstolen, samt redovisning av inkomna
bygglovsärenden delges nämnden för kännedom.

Sammanfattning

Delgivning av beslut som inkommit under sommarmånaderna samt ärendelista från
byggnadskontoret.

Beslutsunderlag

Interna beslut att delge
KS §158 Revisionens granskning av IT och informationssäkerhet – uppföljning, 2021-09-01
KS §174 Regional suicidpreventionsstrategi 2021-2025, 2021-09-01
KS §172 Företagslots kvalitetsdeklaration, 2021-09-01
•

Kvalitetsdeklaration Företagslots, 2021-07-27

•

Företagslots kvalitetsdeklaration, 2021-08-04

Länsstyrelsens beslut
Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning med villkor om arkeologisk undersökning i
form av schaktningsövervakning inom fastigheten 6, Anstalten Skänninge, Mjölby
kommun, 2021-09-21
•

Bilaga 2. Karta - fornlämningar och arbetsområden (Dnr 431-16804-2021)

•

Bilaga 3. Förfrågningsunderlag (Dnr 431-16804-2021)

•

Bilaga 4. Bekräftelse med kostnadsberäkning (Dnr 431-16804-2021)

Tillstånd enligt kulturmiljölagen (1988:950) till ingrepp i fornlämning L2021:586 inom
fastigheten Stiftelsen 9, Skänninge, Mjölby kommun, Östergötlands län, 2021-09-24
Övriga delgivningar

Beslut
1.

Byggnads- och räddningsnämnden tar del av delgivningarna

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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