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Plats och tid

Viby, klockan 08:00- 10:30
Ajournering klockan 9:30-10:00

Beslutande

Anders Steen (C),ordförande
Kjell Gustafsson (S)
Per-Olof Lindelöf (M)
Britt-Inger Pettersson (S)
Klas-Erik Eriksson (S) ersättare för Magnus Liwing (L)
Thorsten Ohlsson ersättare för Torgil Slatte (KD)
Peter Gabrielsson ersättare för Anders Rothman (SD)

Ersättare

-

Övriga deltagande

Johan Forsgren, Räddningschef
Jimmy Johansson, Förvaltningschef Byggnadskontoret
Anne-Charlotte Selvin, Sekreterare
Annika Jansson, Sekreterare §§ 1-3
Magnus Hultegård, Planarkitekt §§ 93
Krister Ramebäck, Bygglovhandläggare §§ 94-97
Anna Lennartsson, Planarkitekt
Sara Norrbrink, Bygglovhandläggare
Sara Rydberg, Kart- och GIS-ingenjör

Utses att justera

Per-Olof Lindelöf (M)

Justeringens
plats och tid

Byggnadskontoret 2019-08-28 klockan 08:00

Justerade paragrafer

§88- §102

Underskrifter
Sekreterare

Anne-Charlotte Selvin
Ordförande

Anders Steen (C)
Justerande

Per-Olof Lindelöf (M)

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

Byggnads- och räddningsnämnden
2019-08-20

Datum då

Datum då

anslaget sätts upp

2019-08-29

Förvaringsplats

Byggnadskontoret

anslaget tas ned

för protokollet
Underskrift
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Anne-Charlotte Selvin

2019-09-20
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 88

Fastställande av föredragningslista

§ 89

Budgetuppföljning 2019 - Räddningstjänstens verksamhet

§ 90

Mål och budget samt åtaganden 2020-2022 - Räddningstjänstens
verksamhet

§ 91

Förlängning av avtal om brandskydds-kontroll och rengöring
(sotning)

§ 92

Delegationsbeslut 2019 - Räddningstjänsten verksamhet

§ 93

Detaljplan Viby-Olofstorp 4:4 – Beslut om antagande

§ 94

XXX - Tillsyn anmälan om ovårdad tomt

§ 95

XXX - Ansökan om strandskyddsdispens

§ 96

XXX - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

§ 97

Boverkets rapport Inspektion av uppvärmningssystem och
luftkonditioneringssystem (003) –remiss

§ 98

Budgetuppföljning 2019 - Byggnadskontorets verksamhet

§ 99

Mål och budget sam åtaganden 2020-2022 - Byggnadskontorets
verksamhet

§ 100

Delegationsbeslut 2019 - Byggnadskontorets verksamhet

§ 101

Delgivningar 2019 - Byggnads- och räddningsnämnden

§ 102

Information från verksamheterna 2019
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§ 88

Fastställande av föredragningslista
Bakgrund
Inför nämndsammanträde sammanställs en kallelse/föredragningslista för de
aktuella ärenden som ska handläggas på sammanträdet.
Sammanfattning
Vid sammanträdet beslutar nämnden om fastställande av föredragningslista och
eventuella ändringar/tillägg.
Beslutsunderlag
Kallelse/föredragningslista, 2019-06-04
Beslut
1. Byggnads- och räddningsnämnden fastställer föredragningslistan.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BRN/2019:61

Budgetuppföljning 2019 - Räddningstjänstens verksamhet
Bakgrund
Räddningschefen har upprättat räddningstjänstens månadsprognos för juni 2019.
Beslutsunderlag
Månadsprognos bifogas.
Beslut
1. Byggnads- och räddningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BRN/2019:110

Mål och budget samt åtaganden 2020-2022 - Räddningstjänstens
verksamhet
Bakgrund
Förvaltningarnas/nämndernas uppgift är att beskriva ett förslag till mål och
budget 2020-2022 inom den tilldelade ramen samt förslag till åtaganden för
verksamheten som är avvägd mot de ekonomiska förutsättningarna.
Beslutsunderlag
Räddningstjänstens förslag till mål och budget, åtaganden samt mått och målvärde
bifogas
Beslut
1. Byggnads- och räddningsnämnden godkänner förslaget och tar det som
sitt eget beslut om Mål och budget för Räddningstjänsten 2020-2022.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BRN/2014:12

Förlängning av avtal om brandskyddskontroll och rengöring (sotning)
Bakgrund
Mjölby kommun har sedan 2014-04-01 avtal med Sotaren i Mjölby/Boxholm AB
gällande brandskyddskontroll och rengöring (sotning). Ersättning utgår i enlighet
med av kommunen fastställda taxor vilka efter nämndbeslut 2012-08-27 dnr
2012:169 följer Sveriges Kommuner och Landstings gällande Sotningsindex vilket
uppdateras årligen.
Sedan 2018-03-31 har kommunen möjlighet att förlänga avtalet med ett år i taget
till längst 2021-03-31. Uppsägning av avtalet eller begäran om förlängning skall
göras 6 månader före avtalets upphörande.
Sammanfattning
Sotaren i Mjölby/Boxholm AB redogör löpande för delgivna förelägganden och
presenterar årligen genomförda brandskyddskontroller utifrån planering.
Räddningschefen anser att samarbetet fungerar mycket bra.
Beslutsunderlag
Nuvarande avtal om brandskyddskontroll och rengöring (sotning) bifogas.
Beslut
1. Byggnads- och räddningsnämnden beslutar att utnyttja sista optionsåret
och förlänga avtalet med Sotaren i Mjölby/Boxholm AB till 2021-03-31.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BRN/2019:3

Delegationsbeslut 2019 - Räddningstjänsten verksamhet
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 7 kap §§ 5-7 kan en del beslut delegeras till
anställda inom förvaltningen.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande
delegationsordning.
Sammanfattning redovisade punkter
2019:89
Sörby Loge 1, Mjölby
Yttrande ang nybyggnad av skola
2019:93
Häradsvallen 1:11, Mantorp
Yttrande ang ändrad användning av affärshus
(rest.)
2019:96
Sotningsförelägganden
2019-0065
Del av Lundby 40:5
Tillstånd till hantering av brandfarlig vara
2018:181
Mjölby 40:5
Yttrande ang nybyggnad av restaurang
2019:98
Öjebro 18:5
Yttrande ang nybyggnad av bostadshus
2019:99
Stridslyckan 4, Mjölby
Yttrande ang nybyggnad av affärshus/restaurang
2019-0066
Häradsvallen 1:27, Mantorp
Tillstånd till hantering av brandfarlig vara
2014:12
Förlängning av avtal om brandskyddskontroll och
sotning
2019:35
Polstjärnan 5, Mjölby
Yttrande ang slutsamråd av modulbyggnader

190607
190610

190610
190617
190618
190619
190625
190627
190724
190729

Beslutsunderlag
Missiv, Räddningstjänsten 31/7-19
Förteckning för perioden 1/6 - 31/7-19
Beslut
1. Byggnads- och räddningsnämnden godkänner redovisningen av
delegationsbesluten
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BRN/2011:170

Detaljplan Viby-Olofstorp 4:4 - antagande
Bakgrund
Byggnads-och räddningsnämnden beslutade i juni 2011 att uppdra åt
Byggnadskontoret att inleda en planprövning för det aktuella planområdet. Efter
ett inledande uppstartsskede har arbetet varit vilande. Detaljplanen var föremål
för samråd under senvåren 2018. Under april-maj 2019 har planen varit utställd för
granskning.
Sammanfattning
Planförslaget innebär att det utbyggnadsområde för bostäder (B6) som utpekats i
kommunens översiktsplan bebyggs med småhus. I planförslaget ryms drygt 90
bostäder, varav 7 kommunala villatomter. Planen är utformad så flexibelt vad
gäller planbestämmelserna att det ska vara möjligt att över tid växla mellan olika
bebyggelsetyper i de olika kvarteren. Längs järnvägen planeras för en högre
bullervall för att klara bullernivåerna. De delar av vallen som inte ryms på
kommunens mark har utlagts som allmän platsmark ”Skydd” på Trafikverkets
mark, vilket ger kommunen möjlighet att lösa in marken.
Planförslaget innebär att delar av ett skogsparti som används för promenader av
mantorpsborna bebyggs. Som en kompensation för detta planeras åtgärder för att
skapa en ny promenadslinga för att öka användandet och kvaliteterna i de
skogsområden som bibehålls.
Under granskningstiden har kommunen och Trafikverket kommit överens om
gräns för markförvärv längs järnvägen. Planområdet har anpassats till denna
överenskommelse. Förändringen bedöms sakna betydelse för allmänheten och har
kommunicerats med Trafikverket. Någon ny granskning bedöms därför inte vara
nödvändig. Byggnadskontoret bedömer därför att detaljplanen kan antas i
nuvarande skick. Då detaljplanen i allt väsentligt överensstämmer med
översiktsplanen och inte heller i övrigt kan anses vara av principiell betydelse,
bedömer Byggnadskontoret att nämnden, i enlighet med kommunens reglemente,
kan anta detaljplanen.

Beslutsunderlag
Detaljplan i Mantorp för del av Viby Olofstorp 4_4 (Södra Rydja) planbeskrivning
antagandehandling 2019-06-05
Detaljplan i Mantorp för del av Viby Olofstorp 4_4 (Södra Rydja) plankarta
antagandehandling 2019-06-05
Detaljplan i Mantorp för del av Viby Olofstorp 4_4 (Södra Rydja)
granskningsutlåtande 2019-06-05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Byggnads- och räddningsnämnden antar Detaljplan i Mantorp för del av VibyOlofstorp 4:4 m.fl. (Södra Rydja)
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Planenheten – Magnus Hultegård
Östgötahus – Magnus Hedlund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BRN/2019:118

- Tillsyn anmälan om ovårdad tomt, BRN XXX

Bakgrund
Enligt byggnads- och räddningsnämndens beslut i protokoll 2018-12-11 § 169, gav
bygggnads- och räddningsnämnden fastighetsägaren, en tidsfrist till 2019-07-01 att
iordningställa sin tomt för att rensa bort och kapa ner träd/buskage som skapar
olägenheter och kan medföra en risk för angränsande grannar, samt att utföra
nödvändigt underhåll/reparationer på sina byggnader som påvisar ett förfall. Om
inte fastighetsägaren har utfört de påtalade åtgärderna, ska ett utdömande av
löpande vite ske enligt 11 kap. 37 § Plan- och bygglagen PBL (2010:900) om 10.000
kronor för var månad som åtgärderna inte har utförts, enligt Lagen om viten
(1985:206).
Byggnadskontoret gjorde ett platsbesök 2019-06-28 och kunde konstatera att de
åtgärder som förelagts till datum 2019-07-01 i protokoll 2018-12-11 § 169, inte hade
utförts samt att tomten på nytt har växt igen.
Byggnadskontorets bedömning
Då fastighetsägaren inte har följt vitesföreläggandet i Byggnads- och
räddningsnämndens beslut, i protokoll 2018-12-11 § 169, att iordningställa sin tomt
med att rensa bort/kapa ner träd/buskage som skapar olägenheter och kan
medföra risk på angränsande grannars fastigheter samt att utföra nödvändigt
underhåll/reparationer på sina byggnader som påvisar ett förfall till ett sista datum
2019-07-01, föreslås byggnads- och räddningsnämnden besluta att ansöka till
mark- och miljödomstolen för utdömande av ett löpande vite, enligt 11 kap. 37 §
Plan- och bygglagen PBL (2010:900) om 10.000 kronor för var månad som
ågärderna inte har utförts, från 2019-07-01, enligt Lagen om viten (1985:206).
Byggnadskontoret kommer även att göra ett platsbesök innan nämndens
sammanträde 2019-08-20.
Beslutsunderlag
Tidigare beslut om föreläggande 2017-09-25
Tidigare beslut om utdömande av vite 2018-08-21
Tidigare ansökan om utdömande av vite till Mark- och miljödomstolen 2018-09-06
Tidigare beslut om återtagande av ansökan om utdömande av vite 2018-12-11
Beslut om nytt föreläggande 2018-12-11
Foto från byggnadskontorets platsbesök 2019-06-28

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
1. Byggnads- och räddningsnämnden ansöker om utdömande av, enligt 11
kap. 37 § Plan- och bygglagen (2010:900), ett löpande vite om 10.000 kr per
månad från och med 2019-07-01.
2.

Då föreläggande, enligt 11 kap. 19 § Plan- och bygglagen, inte har
verkställts till utsatt datum, 2019-07-01, ska tiden för försummelse räknas
in i tiden för vitesföreläggande.

___
Beslutet skickas till:
Sökande
Fastighetsägare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BRN/2019:119

- Ansökan om strandskyddsdispens, BRN XXX

Bakgrund
Sökande, har 2019-03-14 inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens som
avser en avstyckning från fastigheten XXX, för att uppföra ett enbostadshus och
garage. Fastigheten XXX ligger cirka 1,4 kilometer norr om Herrberga kyrka
mellan vägen Öjebro Normlösa och Svartån utmed en bäck som har sitt utlopp i
Svartån. Den tänkta avstyckningen har en yta om cirka en hektar. Den tänkta ytan
för avstyckningen ligger inom Mjölbys naturvårdsprogram. Bostadshuset har en
tänkt placering cirka 30 meter ifrån bäckens strandkant. Sökanden önskar att få
göra avsteg från strandskyddet med motiveringen att fastigheten idag redan är
tagen i anspråk och bebyggd med bostadshus inom strandskyddet. Sökande har
refererat till Miljöbalken 7 kap. § 18c, punkt 1: Stor del av byggnaderna som finns
på platsen idag ligger inom strandskyddet till vattendraget/bäcken.
Beslutsunderlag
1st lokaliseringskarta 2019-03-14
1st situationsplan med tomtplats avgränsning 2019-08-05
1st situationsplan
1st ansökan om strandskyddsdispens 2019-04-18
1st remissvar miljökontoret 2019-05-13
Beslut
1. Kontoret anser att den tänkta avstyckningen och placeringen av
enbostadshuset och garaget inte borde påverka strandskyddet, under
förutsättning att tomten anläggs på ett sådant sätt att människor som
vistas i området kan passera utmed bäcken. Byggnadskontoret föreslår
byggnads- och räddningsnämnden att besluta om dispens från
strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken 7 kap. § 18c punkt 1.
___
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
Sökande
Fastighetsägare

Justerandes sign
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Dnr BRN/2019:117

XXX -

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, BRN XXX

Bakgrund
Sökande, har 2019-05-28, inkommit med en ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten XXX är belägen c:a 1,5 kilometer söder
om Öjebro och har idag en areal om c:a 14,5 hektar. Fastigheten ägs av annan
person än sökande. Den tänkta avstyckningen om c:a 10.000 kvadratmeter kommer
att ligga utanför strandskyddsområdet och avser styckas av söder om den enskilda
tillfartsvägen, som leder till Mjölby Svartådalens kraftstation och gården som är
belägen på fastigheten. Enligt översiktsplan för Mjölby kommun och
naturmiljöutredning, finns det endast ett krav och det gäller vid anläggande av
enskild avloppsanläggning, som kräver en hög skyddsnivå. Enligt Mjölby
kommuns ortofoto från 2017, så kommer marken som tas i anspråk inte inkräkta
på brukbar åkermark.
Sammanfattning
Avstyckningen kommer att förläggas på mark som enligt Mjölby kommuns
översiktsplan och naturmiljöutredning inte utgör något hinder mot den förslagna
avstyckningen eller för att uppföra ett enbostadshus. Ärendet har remitteras till
fastighetsägaren, Mjölby Svartådalen Energi, Miljökontoret, Räddningstjänsten och
Kommunledningskontoret.
Kontoret anser att man kan godta förslaget om inlämnad avstyckning, under
förutsättning att frågan med tillfartsväg över fastigheten XXX löses, kartlagda
naturvärden och undersökningar beaktas, att avloppsanläggningen installeras så
att kravet om hög skyddsnivå uppfylls, samt att remissvaren inte påvisar något
hinder.
Beslutsunderlag
1st lokaliseringskarta 2019-05-28
1st fotografi 2019-05-28
1st skrivelse 2019-05-28
1st ansökan om förhandsbesked 2019-05-28
Remissvar från MSE 2019-07-22
Remissvar från KLK 2019-06-18
Beslut
1. Sökanden skall inhämta tillstånd från berörd
fastighetsägare på fastigheten XXX för tillstånd via ett
avtalsservitut för anslutning av enskild körväg över berörd
fastighet.
2.

Justerandes sign

Sökanden skall kontakta tele- och eldistributörerna
beträffande befintliga ledningars läge och möjlighet till
anslutning till tele- och elnäten.
Utdragsbestyrkande
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3.

Avstyckning, byggnadens placering och utformning med
mera skall ske i samråd med byggnadskontoret.

4.

Miljönämndens yttrande i remissvar ska beaktas.

5.

Till ansökan om bygglov skall bifogas utlåtande av
sakkunnig avseende de geotekniska och hydrologiska
förhållandena.

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

9.

Situationsplan grundad på nybyggnadskarta med
måttsättning av byggnaden och måttangivelser till gränser
samt tomtplatsavgränsning

10. Plan- fasad- och sektionsritningar i skala 1:100
11. Material- och kulörbeskrivning.
12. Anmälan om certifierad kontrollansvarig.
___
Beslutet skickas till:
Sökande
Fastighetsägare
Miljökontoret
Kommunledningskontoret

Justerandes sign
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Dnr BRN/2019:112

Boverkets rapport Inspektion av uppvärmningssystem och
luftkonditioneringssystem (003) -remiss
Bakgrund
Boverket har tillsammans med Energimyndigheten fått i uppdrag av regeringen
(M2018/02851/Ee) att utreda nya krav på inspektion av uppvärmningssystem och
luftkonditioneringssystem samt krav på system för fastighetsautomation och
fastighetsstyrning. Uppdraget ska redovisa författningsförslag,
kostnadsberäkningar samt samhällsekonomiska och andra konsekvenser av
förslagen.
I rapporten föreslås att krav på inspektion av uppvärmningssystem och
luftkonditioneringssystem införs för de byggnader där systemens nominella effekt
överstiger 70 kilowatt (kW). Dessa nya regler föreslås träda i kraft den 10 mars
2020.
För lokalbyggnader måste system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning
vara installerat senast år 2025 om byggnaden har ett uppvärmningssystem med
nominell effekt som är större än 290 kW. Kravet ska då gälla retroaktivt, dvs. inte
endast vid nybyggnad och ändring.
Inspektionen ska utföras av certifierad sakkunnig inom det aktuella
inspektionskravet.
Sammanfattning
Boverket föreslår att byggnadsnämnderna får utöva tillsynen gällande de tekniska
egenskapskraven för kontroll att de efterlevs inför ett startbesked, enligt 10 kap
23§ PBL och dess tillsynsskyldighet i 11 kap 5§ PBL.
Uppdraget avser att avgränsas till flerbostadshus och lokaler.
Mjölby kommun har nu fått Boverkets och Energimyndighetens svar på uppdraget
på remiss och avger följande yttrande.
Användning av system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning innebär i
sig själv ingen energieffektivisering. Däremot ger sådana system möjlighet att
styra energianvändningen på ett effektivt sätt i byggnaden och därmed bidra till
en lägre energianvändning.
För kommuner som får tillsyn över att system för fastighetsautomation och
fastighetsstyrning är installerade i byggnader som inte är bostäder och har en
nominell effekt för uppvärmning över 290 kW bedöms konsekvenserna för ökad
handläggning vara ringa.
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Förslaget i detta uppdrag innebär att inspektioner kan samordnas med
energideklarationer. I dessa fall bedöms kostnaderna för berörda företag öka
marginellt.
Gällande samhällsekonomiska konsekvenser (vid en energieffektivisering i
befintlig bebyggelse) finns viss risk för eventuell förlust av kulturvärden och
estetiska värden. Risken kan minskas genom att kraven formuleras på lämpligt
sätt där möjlighet ges för individuella bedömningar av påverkan på kulturvärden
och estetiska värden.
Särskild information bör riktas mot kommuner som har tillsyn över att
inspektioner görs och ägare till de byggnader som inte omfattas av krav på
energideklarationer men av krav på inspektioner. Här behöver Boverket och
Energimyndigheten använda flera olika kanaler.
Beslutsunderlag
Enligt Boverket och energimyndighetens rapport 2019:16
Beslut
1.

Att Byggnadsnämnden ställer sig positiv till de förslag som lämnas av
Boverket och Energimyndigheten enligt rapport 2019:16.

2.

Att den tillsyn som åläggs Byggnadsnämnden av att kraven enligt
förslaget efterlevs, troligen inte kommer att innebära någon större åtgärd
avseende tidsåtgång i handläggningen.

3.

Att det är viktigt att Boverket och Energimyndigheten skyndsamt delger
behövlig information kring det fastställda förslaget till berörda, till
exempel kommunala fastighetsbolag och förvaltande enheter, då kravet
kan innebära ökade kostnader och arbetsinsats inom den angivna
tidsramen.

4.

Att en viktig aspekt för att kunna realisera förslaget i praktiken är att också
tillse att det finns tillräckligt med certifierade sakkunniga inom det
aktuella inspektionsområdet.

5.

Att kraven formuleras på lämpligt sätt där möjlighet ges för individuella
bedömningar av påverkan på kulturvärden och estetiska värden.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Dnr BRN/2019:1

Budgetuppföljning 2019 - Byggnadskontorets verksamhet
Bakgrund
Förvaltningschefen för byggnadskontoret har upprättat månadsprognos för juni
2019 för byggnadskontoret och Byggnads- och räddningsnämndens politiska del

Beslutsunderlag
Månadsprognos bifogas
Beslut
1. Byggnads- och räddningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr BRN/2019:113

Mål och budget sam åtaganden 2020-2022 - Byggnadskontorets
verksamhet
Bakgrund
Förvaltningarnas/nämndernas uppgift är att beskriva ett förslag till mål och
budget 2020-2022 inom den tilldelade ramen samt förslag till åtaganden för
verksamheten som är avvägd mot de ekonomiska förutsättningarna.
Beslutsunderlag
Byggnadskontorets förslag till mål och budget, åtaganden samt mått och målvärde
bifogas.
Beslut
1. Byggnads- och räddningsnämnden godkänner, med justering av målvärde
för attraktiva boendemiljöer från 200 till 175, förslaget och tar det som sitt
eget beslut om Mål och budget för Byggnadskontoret 2020-2022.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Dnr BRN/2019:3

Delegationsbeslut 2019 - Byggnadskontorets verksamhet
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 7 kap. 5 - 7 §§, 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 2019-06-01 – 2019-07-31
Beslutsunderlag
Missiv, 2019-08-01
Förteckning, utdrag ur ByggR – ärendehanteringssystem för perioden 2019-06-01 –
2019-07-31
Beslut
1. Byggnads- och räddningsnämnden hänskjuter redovisningen av
delegationsbesluten till nästa nämndsmöte pga. avsaknad av lista.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr BRN/2018:82, BRN/2019:108, BRN/2019:3,
BRN/2019:42, BRN/2019:5

Delgivningar 2019 - Byggnads- och räddningsnämnden
Bakgrund
Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, beslut och information
från Länsstyrelse och Mark- och miljödomstolen samt redovisning av inkomna
bygglovsärenden delges nämnden för kännedom.
Följande delges:
Reglemente för byggnads- och räddningsnämnden, Mjölby kommun
Resultat Jämix 2018, Mjölby kommun
Utbildning för förtroendevalda inom arbetsmiljö, 2018 Mjölby kommun
Kommunmål och driftramar 2020, Mjölby kommun Investeringsbudget
2020-2022, Mjölby kommun
Ärendelista Byggnadskontoret 2019-06-01--2019-07-31
Beslutsunderlag
Missiv 2019-08-06
Beslut
1. Byggnads- och räddningsnämnden tar del av delgivningarna
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr BRN/2019:114

Information från verksamheterna 2019
Sammanfattning:
Vid dagens sammanträde framförs följande information från verksamheterna;
Räddningschef Johan Forsgren
Läget har varit lugnt under sommaren.
Personalfrågor
Förvaltningschef byggnadskontoret Jimmy Johansson
Läget på kontoret har varit lugnt under sommaren.
Personalfrågor – presentation av nyanställda.
Kontoret kommer delta i Regionens temadag kring boende och
bostadsmiljöer. Detta är ett led i samverkan kring regional
utvecklingsstrategi (RUS).
Länsstyrelsen har bjudit in kommunen till länssamråd 2019-10-21 för
diskussion kring vad som är på gång inom kommunen.
Medarbetarsamtal har påbörjats för kontorets personal.
Utbildning i medieträning har erbjudits till presidiet och chefer. Från
kontoret kommer två medarbetare delta.
Utbildning Plan- och bygglagen för politiker, Byggutbildarna kommer
hållas den 22 november kl.9.00-17.00. Nämnden förutses närvara. Inbjudan
kommer att skickas.
Information om två ärenden där politiker fått frågor av allmänheten;
Lärdomsljuset 6 och Häradsvallen.
Beslut
1. Byggnads- och räddningsnämnden tar del av informationen
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

