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§ 48
Godkännande av föredragningslistan/kallelsen
Bakgrund
Till varje sammanträde sammanställs en föredragningslista/kallelse där de
ärenden, som efter ordförandeberedning, ska handläggas på sammanträdet.
Sammanfattning
Vid sammanträdet beslutar nämnden om godkännande av föredragningslistan
och om eventuella ändringar/tillägg.

Beslutsunderlag
Kallelse/föredragningslista, daterad 2017-04-18.

Beslut
Föredragningslistan godkänns.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Byggnads- och räddningsnämnden

§ 49

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-24

4 (21)

Dnr BRN/2017:49

Räddningstjänstens bokslutsprognos per den 31 mars 2017
Bakgrund
Räddningschefen har upprättat bokslutsprognos för räddningstjänsten per 31
mars 2017 och lämnat kommentarer därtill.
Sammanfattning
Driftbudget
Driftbudget
Driftbudget
Budgetverksamhet
2017
2017
(tkr)
brutto
netto
Förvaltning
3 217
2 406
Räddningstjänst
25 238
21 958
Summa
28 456
24 365
Ackumulerat underskott (TB) per 1 januari 2017

Prognos
2017-03-31
netto
2 458
22 775
25 233

Budgetavvikelse
netto
- 51
- 817
- 868
- 282

Investeringsbudget
Investeringsprojekt (tkr)
Släck/räddningsfordon
Summa

Ackumulerat
utfall
2017-03-31

Årsprognos
2017-03-31

Totalbudget
2017

Budgetavvikelse
2017

4 000
4 000

4 000
4 000

0
0

22
22

Kommentar
- Kostnader för att upprätthålla funktion och förmåga ökar i högre takt än
ekonomin tillåter. Det gäller såväl reparation, underhåll samt nyanskaffning
av utrustning som fortbildning för räddningspersonalen.
- Den funktion, förmåga och vilka resurser räddningstjänsten i Mjölby kommun
ska ha beskrivs i handlingsprogram för trygghet och säkerhet (delprogram
räddningstjänst) beslutad av kommunfullmäktige 2015-11-17.
De krav som ställs för att upprätthålla en viss förmåga regleras bland annat i
lag om skydd mot olyckor (2003:778) och i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). Det gäller till exempel, bemanning, kompetens, kapacitet på
fordon och utrustning samt certifieringar. Kraven innebär årligen planerade
aktiviteter och kostnader som inte kan prioriteras bort utan att begå lagbrott.
Beroende på den ekonomiska situationen kommer inga kostnadsbärande
aktiviteter utöver de tvingande redan planerade att genomföras. Utan att
åsidosätta säkerheten för tredje man eller medarbetare kommer stor återhållsamhet med nyanskaffning av utrustning och förbrukningsmaterial att råda.
- Inga omdisponeringar mellan budgetverksamheter har förekommit.
- Nytt släck-/räddningsfordon kommer att levereras under hösten.
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Beslutsunderlag
Bokslutsprognos per 2017-03-31, daterad 2017-04-10
Missiv, daterat 2017-04-10.

Beslut
Räddningstjänstens bokslutsprognos godkänns.
_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BRN/2017:4

Redovisning av delegationsbeslut, räddningstjänstens verksamhetsområde
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 6 kap 33-38 §§, kan en del beslut delegeras till
anställda inom förvaltningen.
Byggnads- och räddningsnämnden har 2014-05-26, § 83 antagit en delegationsordning för räddningstjänstens verksamhetsområde. I delegationsordningen
redovisas vilka ärendetyper som har delegerats till förvaltningens tjänstemän.
Sammanfattning
Redovisningen avser perioden 2017-03-06--2017-03-29.

Beslutsunderlag
Förteckning för perioden, 2017-03-06--2017-03-29.
Missiv, daterat 2017-04-07

Beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
_____

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BRN/2017:40

Kommungemensam IT-strategi för perioden 2017-2020 - remissyttrande till
kommunstyrelsen
Bakgrund
Mjölby kommun har arbetat fram ett förslag till en kommungemensam ITstrategi som ska gälla för perioden 2017-2020.
Sammanfattning
IT-strategin för Mjölby kommun pekar på hur kommunen vill arbeta med ITfrågor. Strategin bygger på kommunens fyra fokusområden;
1. Ökad demokrati och service vilket innebär 24-timmars service och e-tjänster.
2. Effektivisering av kommunens verksamheter med bland annat styrning och
ledning.
3. Standardisering och samverkan med en gemensam IT-plattform och samverkan mellan kommunen och medborgarna,
4. IT för en kommun med livskraft genom en digital infrastruktur, utbildning och
hög säkerhet i kommunens IT-nätverk.

Beslutsunderlag
Förslag till IT-strategi 2017-2020
Missiv 2017-04-18

Beslut
Nämnden har inget att erinra mot förslag till kommungemensam IT-strategi.
_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Byggnads- och räddningsnämnden

§ 52

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-24

8 (21)

Dnr BRN/2017:51

Byggnads- och räddningsnämnens politiska del och byggnadskontorets
bokslutsprognos per den 31 mars 2017
Bakgrund
Stadsbyggnadschefen har upprättat bokslutsprognos per 31 mars 2017.
Sammanfattning
Driftbudget
Driftbudget
Driftbudget
Budgetverksamhet
2017
2017
(tkr)
brutto
netto
Nämnd
132
132
Byggnadskontor
13 616
6 972
Summa
13 748
7 104
Ackumulerat överskott (TB) per 1 januari 2017, tkr:

Prognos
2017-03-31
netto
177
6 928
7 105

Budgetavvikelse
netto
- 45
+ 45
0
+ 427

Investeringsbudget
Investeringsprojekt (tkr)
Street Veiw,
3-D visuallisering
Summa

Ackumulerat
utfall
Årsprognos
2017-03-31 2017-03-31
0
0

300
300

Totalbudget
2017
300
300

Budgetavvikelse
2017
0
0

Beslutsunderlag
Bokslutsprognos per 31 mars 2017, daterad 2017-04-06
Nyckeltal per 31 mars 2017
Missiv, daterat 2017-04-10.

Beslut
Byggnads- och räddningsnämnens politiska del och byggnadskontorets
bokslutsprognos godkänns.
_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BRN/2015:232

Detaljplan Västanå 2:7 m fl, Hogstad - samråd om planförslag
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav 2015-11-04, § 224, byggnads- och räddningsnämnden
i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för område sydost om den befintliga
bebyggelsen i Hogstad.
Byggnads- och räddningsnämnden beslutade 2016-02-22, § 27, att detaljplanearbetet för området sydöstra Hogstad, del av fastigheterna Hogstad 20:1 och
Västanå 2:7 skulle påbörjas.
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för byggnation
av småhus och marklägenheter i anslutning av befintligt bostadsområde i
sydöstra Hogstad.
Planförslaget möjliggör för uppförande av cirka 13 friliggande småhus och
sammanbyggd bebyggelse om cirka 12 marklägenheter.
Detaljplanen utformas med allmän platsmark i form av en nord-sydlig gata och
naturområden samt kvartersmak. Gatan ansluter till befintligt gatunät i nordväst
och ett naturmarksområde i väster skiljer föreslagen bebyggelse mot befintlig.
Planområdets östra och norra delar avgränsas mot åkermarken med ett naturområde och ytor för dagvattenhantering samt skyddsvall. I söder angränsar
planområdet banvallen till före detta järnvägen mellan Hästholmen och Mjölby.
Området har ett attraktivt läge för nya bostäder, med närhet till naturmark och
utsikter över åkerlandskapet.
Aktuellt område är inte utpekat för särskilt användningsändamål i kommunens
översiktsplan. För Hogstad beskriver översiktsplanen att eventuella förfrågningar bör kunna lösas med förhandsbesked, mindre detaljplaner och bygglov.
Ny bebyggelse ska framförallt lokaliseras som en komplettering till befintlig
bebyggelse. Vidare beskrivs att samhället är beläget i ett öppet landskap varför
ny bebyggelse måste placeras in varsamt. Även om området inte är utpekat för
bostäder bedöms planläggningen följa beskrivna intentioner i översiktsplanen.
Bedömningen är att detaljplanen bör genomföras med ett standardförfarande
enligt PBL (2010:900) 5 kap 7 §.
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Beslutsunderlag
Samrådshandlingar, april 2017;
Plankarta med bestämmelser,
Planbeskrivning
Bedömning av miljöpåverkan
PM geoteknik
Trafikutredning
VA-utredning
Naturvärdesinventering
Missiv, daterat 2017-04-13

Beslut
Byggnadskontoret ges i uppdrag att samråda med berörda om samrådsförslaget.
___

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BRN/2015:199

Planprogram för del av Fallområdet, Mantorp (området söder om
järnvägen) - samråd om planprogram
Bakgrund
Kommunstyrelsen inkom 2015-10-07 med en begäran om upprättande av ett
planprogram för del av Fall-området i Mantorp.
Byggnads- och räddningstjänsten beslutade 2015-11-23, att ge byggnadskontoret
i uppdrag att upprätta planprogram med syfte att utreda möjligheten att
exploatera området med bostäder istället för verksamheter. Viktiga aspekter att
utreda i samband med planprogrammet var trafikförsörjning, hantering av
dagvatten, buller och vibrationer från järnväg.
I kommunens översiktplan, antagen av kommunfullmäktige 2011-08-23, är
området till viss del utpekat som framtida verksamhetsområde. Övriga delar
inom området är utpekat för bostadsändamål. Delar av området är sedan tidigare
planlagt för industriändamål.
Sammanfattning
Syftet med planprogrammet är att skapa ett tydligt underlag för att möjliggöra
en utveckling av centralt belägen mark i Mantorp. Marken är idag åker- och
igenväxningsmark och planprogrammet föreslås att området utvecklas till ett
attraktivt bostadsområde med närhet till pendeltågsstation och till de centrala
delarna i Mantorp.
Planförslaget utreder tänkbara frågor och klargör kommunens vilja till
förändring och därmed vägleder områdets framtida bebyggelseutveckling.
Vidare ska programmet ange förutsättningar och riktlinjer för kommande
bebyggelse i området samt översiktligt behandla frågor som rör bebyggelseutformning, trafik, miljö och genomförande.
Vid upprättandet av planprogrammet har extra vikt lagts vid frågor rörande
trafikförsörjning till området, buller, vibrationer och farligt gods. Med planprogrammet som stöd skall sedan detaljplaner utarbetas.
I framtidens Fall 1:1 har ett bostadsområde med karaktärsdrag från trädgårdsstaden och den blandade villastaden växt fram. Här finns en blandning av olika
hustyper, såväl flerbostadshus som enbostadshus.
Tätheten i området är som högst närmast järnvägen för att sedan succesivt avta i
höjd och täthet för att vara som lägst i områdets södra delar. Detta för att knyta
an till befintligt ängs- och åkerlandskap. Det varierande utbudet av bostäder gör
det möjligt för hushåll av olika storlekar och åldrar att bosätta sig i området.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I området finns gröna stråk och parkmiljöer som lämpar sig bra för bollspel, lek
och annan utevistelse. Dessa ytor har utformats inbjudande och är tillgängliga
för alla. Tillfart till området sker till viss del via Hargsvägen men främst via
Idrottsvägens förlängning.

Beslutsunderlag
Illustrationskarta
Samrådshandlingar, april 2017
Planprogram för del av Fall-området, söder om järnvägen, Mantorp
Bedömning av miljöpåverkan för Planprogram, del av Fall-området, söder om
järnvägen, Mantorp.
Missiv, daterat 2017-04-13

Beslut
Byggnadskontoret ges i uppdrag att samråda med berörda om samrådsförslaget.
___

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BRN 2017-000048

XXXXX 1:1 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostashus
och två komplementbyggnader
Bakgrund
NN, 595 91 Mjölby, har 2017-02-13 inkommit med en ansökan om
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och två komplementbyggnader
inom fastigheten XXXXX 1:1.
Sammanfattning
Ansökan avser ett enbostadshus om cirka 220 kvadraatmeter och två komplementbyggnader med en yta som cirka 150 kvadratmeter vardera.
Fastigheten är belägen öster om Västra Harg och har en areal om 55 hektar.
Enligt inlämnade handlingar framgår att byggnaderna avses uppföras i norra
delen av fastigheten, med en tomtplatsavgräsning om cirka 10.800 kvadratmeter.
En del av ytan kommer att hägnas in och betas även fortsättningsvis.
Tillfartsväg till den planerade bebyggelsen avses anordnas genom anslutning till
den samfällda vägen Spellinge-Åbacka.
Området där byggnaderna avses uppföras är beläget inom objekt NVP05860245
(Åkebo hagmarker) i Mjölby kommuns naturvårdsprogram.
Samråd
Ägarna till fastigheterna XXXXX 2:14, XXXX 1:3, 1:4, XXXXX 2:2, XXXXX
1:10, vägsamfälligheten Spellinge-Åbacka och miljönämnden har beretts tillfälle
att yttra sig över ansökan.
Ägarna till fastigheterna XXXXX 2:14, XXXXX 1:3, 1:4, XXXXX 1:10,
företrädare för vägsamfälligheten Spellinge-Åbacka har inte framfört några
erinringar. Ägaren till XXXXX 2:2 har inte lämnat yttrande.
Miljönämnden framför i yttrande /delegationsbeslut 2017-03-09 och
2017-03-28;
- Hela tomten kommer att ligga inom ett hagmarksområde som pekas ut i Mjölby
kommus naturvårdsprogram (Åkebo hagmarker (NVP05860245). Byggnaderna
och vägen kommer att förläggas i huvudsak på den gamla åkermarken och
inom steniga kullar finns potential för hävdgynnad flora. För att uppnå miljömålet ett rikt odlingslandskap är det viktigt att att befintliga hagmarker
fortsätter att betas. Det bör därför säkerställas att kullarna inom utpekad
tomtplats fortsättningsvis kommer att hävdas genom bete. Byggnaderna bör
därför bara placeras på den gamla åkermarken.
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- Sökanden måste ansökan om och anlägga en avloppsanläggning som kan
accepteras av miljönämden ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Kommunicering
Sökande har 2017-04-06 delgivits byggnadskontorets tjänsteskrivelse med
förslag till beslut och getts möjlighet att inkomma med skriftligt yttrande senast
2017-04-20. Sökanden har inte inkommit med yttrande.
Kontorets bedömning
Byggnadskontoret bedömer att positivt förhandsbesked kan lämnas för
nybyggnad av bostadshus och komplementbyggnader enligt inlämnat förslag på
tomtplatsavgränsning, och handlingar. Angivna villkor och upplysningar samt
miljönämndens yttrande ska beaktas.

Beslutsunderlag
Handling
Ankomstdag
Ansökan
2017-03-06
Situationsplan
2017-03-06
Flygfoto
2017-03-06
Miljönämndens yttrande 2017-03-10/2017-03-28
Foto platsbesök
2017-03-23
Karta översikt/fastighet
Yttrande från ägarna till fastigheterna;
- VSF Spellinge-Åbacka 2017-03-07
- XXXXX 2:14
2017-03-08
- XXXXX 1:4
2017-03-10
- XXXXX 1:3
2017-03-15
- XXXXX 1:10
2017-03-22
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-06

Beslut
Positivt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av enbostadshus och två
komplementbyggnader inom fastigheten XXXXX 1:1, med följande villkor och
upplysningar;
1. Miljönämndens godkännande av enskild avloppsanläggning skall inhämtas
av sökanden och bifogas ansökan om bygglov.
2. Sökanden skall kontakta tele- och eldistributörerna beträffande befintliga
ledningars läge och möjlighet till anslutning till tele- och elnäten.
3. Byggnadernas placering och utformning med mera skall ske i samråd med
byggnadskontoret.
4. Miljönämndens yttranden/delegationsbeslut ska beaktas.

Justerandes sign
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5. Till ansökan om bygglov skall bifogas utlåtande av sakkunnig avseende de
geotekniska och hydrologiska förhållandena samt förekomst av markradon.
6. Förhandsbeskedet upphör att gälla om ansökan om bygglov inte gjorts inom
två år från den dag beslutet vunnit laga kraft.
7. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän
bygglov beviljats.
8. Till ansökan om bygglov ska följande bifogas;
- Situationsplan grundad på nybyggnadskarta med måttsättning av byggnaden
och måttangivelser till gränser samt tomtplatsavgränsning
- Plan- fasad- och sektionsritningar i skala 1:100
- Material- och kulörbeskrivning.
- Anmälan om certifierad kontrollansvarig.
____

Avgifter (faktura skickas separat)
Förhandsbesked
Kommunicering och kungörelse

4.480 kronor
1.563 kronor

Beslutet skickas till:
NN, 595 91 Mjölby
Ägarna till fastigheterna;
XXXXX 2:14 – NN, 595 91 Mjölby
XXXXX 1:3 – Sveaskog Förvaltnings AB, Torsgatan 4, 105 22 Stockholm
XXXXX 1:4 – NN, 595 91 Mjölby
XXXXX 2:2 – NN, 595 91 Mjölby
XXXXX 1:10 – NN, 595 92 Mjölby
Miljönämnden
Akten

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mjölby Kommun
Byggnads- och räddningsnämnden

§ 56

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-24

16 (21)

Dnr BRN 2017-000099

Lejonet 7 (Bockarpsvägen 7) - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad
av flerbostadshus/serviceboende
Bakgrund
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen, 595 80 Mjölby, har
2017-03-14 inkommit med en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad
av flerbostadshus/vårdboende inom fastigheten Lejonet 7.
Fastigheten är belägen i östra delen av Mjölby tätort i korsningen mellan
Bockarpsvägen och Finnstugatan och har en area om 9.000 kvadratmeter.
För bildande av egen fastighet för byggnaden avser sökanden att stycka ett
område om 1.900 kvadratmeter.
Ansökan avser ett enplanshus i vinkel, bestående av sex lägenheter och
gemensamma utrymmen med en yta om cirka 560 kvadratmeter. Byggnaden
kommer användas som LSS-boende (gruppbostad för personer med
funktionsnedsättning).
Planer och bestämmelser
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplan Kv Lejonet
7, 1993-03-22. Planbestämmelserna anger som syfte och huvuddrag bland
annat gruppbostäder inom fastigheten, samt möjlighet till två våningar och
placering utmed Bockarpsvägen.
Byggnaden placeras till viss del på så kallad ”prickmark” som enligt
planbestämmelserna inte får bebyggas. Fastigheten ligger inom område för
regional kulturmiljö, varav yttre utformning bör göras i samråd med
byggnadskontoret inför bygglovsansökan.

Samråd
Ägarna till fastigheterna XXXXX 8, 9, 14, Lejonet 7, XXXXX 17, XXXXX
16, 17 och 18 har getts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Ägaren till fastigheten Lejonet 7 har inget att erinra. Ägarna till fastigheterna XXXXX 17 och XXXXX 16 och 17 har inte lämnat yttrande.
Ägarna till fastigheterna XXXXX 8, 9, 14 och XXXXX 18, har bland annat
framfört synpunkter avseende byggande på mark som inte får bebyggas,
parkeringsmöjligheter och trafiksäkerhet.
Kommunicering
Sökanden har delgivits byggnadskontorets tjänsteskrivelse med förslag till beslut
samt inkomna synpunkter från ägarna till fastigheterna XXXXXX 8, 9, 14 och
XXXXX 18, och getts tillfälle att yttra sig.
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Sökanden har 2017-04-12, inkommit med yttrande och skiss med förslag till
utformning av parkering vid gruppbostaden samt redovisning av åtgärder
avseende trafiksäkerheten.
Kontorets bedömning
Byggnadskontoret bedömer att byggnads- och räddningsnämnden kan lämna
positivt förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus för gruppboende
inom fastigheten Lejonet 7, i enlighet med inlämnade handlingar. Angivna
villkor och upplysningar ska beaktas vid ansökan om bygglov.

Beslutsunderlag
Handlingar
Ansökan
Situationsplan/plankarta
Primärkarta
Planritning
Detaljplan Kv Lejonet, 1993-03-22
Yttranden från ägarna till fastigheterna;
- XXXXX 18
- XXXXX 8 och 9
- XXXXX 14
- Lejonet 7
Service- och teknikförvaltningens
yttrande med kartbilaga
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-12

Ankomstdag
2017-03-15
2017-03-15
2017-03-15
2017-03-15

2017-03-29
2017-04-10/2017-04-11
2017-03-30/2017-04-11
2017-03-23
2017-04-12

Beslut
Positivt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av flerbostadshus/vårdboende
på fastigheten Lejonet 7, med följande villkor och upplysningar:
1. Byggnadens placering och utformning med mera skall ske i samråd med
byggnadskontoret.
2. Miljönämnden samt räddningstjänst ska kontaktas i samband med bygglovsansökan gällande säkerhet och miljö.
3. Förhandsbeskedet upphör att gälla om ansökan om bygglov inte gjorts inom
två år från den dag beslutet vunnit laga kraft.
4. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän
bygglov beviljats.
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5. Till ansökan om bygglov ska följande bifogas
- Situationsplan grundad på nybyggnadskarta med måttsättning av
byggnaden och måttangivelser till gränser samt tomtplatsavgränsning
- Plan- fasad- och sektionsritningar i skala 1:100
- Material- och kulörbeskrivning.
- Anmälan om certifierad kontrollansvarig.
_____

Avgifter (faktura skickas separat)
Förhandsbesked
Kommunicering och kungörelse

4.480 kronor
2.101 kronor

Beslutet skickas till
Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen, 595 80 Mjölby
Ägarna till fastigheterna;
XXXXX 8 – Pernilla Karlsson och Erik Andersson, Finnstugatan 18,
lgh 1001, 595 51 Mjölby
XXXXX 9 – NN, 595 51 Mjölby
XXXXX 14 – NN, 595 51 Mjölby
Lejonet 7 - Bostadsbolaget i Mjölby AB, Box 294, 595 23 Mjölby
XXXXX 17 – NN, 595 51 Mjölby
XXXXX 16 – NN, 595 51 Mjölby
XXXXX 17 – NN, 595 51 Mjölby
XXXXX 18 – NN, 595 51 Mjölby

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mjölby Kommun
Byggnads- och räddningsnämnden

§ 57

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-24

19 (21)

Dnr BRN/2017:4

Redovisning av delegationsbeslut, byggnadskontorets verksamhetsområde
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 6 kap 33-38 §§, kan en del beslut delegeras till
anställda inom förvaltningen.
Byggnads- och räddningsnämnden har 2013-10-21 § 161, antagit en
delegationsordning för byggnadskontorets verksamhetsområde. I
delegationsordningen redovisas vilka ärendetyper som har delegerats till
tjänstemän.
Sammanfattning
Redovisningen avser perioden 2017-03-20--2017-04-12.

Beslutsunderlag
Förteckning, - utdrag ur ByggR-ärendehanteringssystem för perioden
2017-03-20--2017-04-12.
Missiv, daterat 2017-04-12

Beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
______
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Dnr BRN/2017:5

Delgivningar; meddelanden m m
Sammanfattning
Beslut från kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och redovisning av inkomna
bygglovsärenden m m som delges nämnden för kännedom;
Kommunstyrelsen
Dnr KS/2016:168
- KS § 65/2017-03-22 – handlingsplan för våldsbejakande extremism.
Dnr KS/2016:311, BRN 2016:187
- KS § 67/2017-03-22 – riktlinjer för kommunens POSOM-grupp.
Kommunfullmäktige
Dnr KS/2013:654
- KF § 15/2017-03-21 – arvodesbestämmelser med tillämpningsanvisningar
– revidering.
Dnr KS/2014:490
- KF § 32/2017-03-21 – val av kommunrevisor.
Byggnadskontoret
- Sammanställning av inkomna bygglovsärenden m m, perioden
2017-03-20--2017-04-12.

Beslut
Nämnden tar del av redovisade handlingar.
___
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§ 59
Informations- och diskussionspunkter
Sammanfattning
Räddningschef Johan Forsgren informerar om;
- Uppstartsmöte för strategiskt nätverk för trygghet och säkerhet.
(ersätter KOMBRÅ).

Beslut
Nämnden tar del av informationen.
___
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