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Plats och tid

Räddningstjänstens lokal i Hulje, klockan 08:00- 10:25
Ajournering, klockan 9:55-10:15

Beslutande

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

Ersättare

Klas-Erik Eriksson (S)
Torsten Ohlsson (M)
Bengt-Göran Göth (L)
Maria Rosqvist (C)

Övriga deltagande

Johan Forsgren, Räddningschef
Jan-Erik Forsén, ställföreträdande räddningschef
Jimmy Johansson, förvaltningschef Byggnadskontoret
Kristian Barkö, byggnadsinspektör §§ 67-68

Utses att justera

Torgil Slatte, KD

Justeringens
plats och tid

Byggnadskontoret 2019-05-28 klockan 07:30

Justerade paragrafer

§62- §73
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Sekreterare

Annika Jansson
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§ 62

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, 2019-05-14
Beslut
1.

Byggnads- och räddningsnämnden fastställer föredragningslistan.

___
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Dnr BRN/2019:78

Bakre ledning RC Lambohov
Bakgrund
Nationell nivå:
Räddningstjänstutredningen SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst
föreslår att i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor införa ett krav på att kommunal
räddningstjänst, i sitt ledningssystem, ska ha förmåga till ständig övergripande
ledning av räddningstjänsten dygnet runt. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) har med anledning av utredningen meddelat att detta arbete ska
påbörjas snarast möjligt i de kommuner som idag saknar en övergripande ledning
likt den som beskrivs ovan.
Regional nivå:
Formen för detta ska enligt MSB ske genom samverkan och därigenom en
gemensam övergripande ledning för flera kommuners
räddningstjänstorganisationer. Syftet med detta är att antalet händelser som den
övergripande ledningen hanterar ska vara tillräckligt stort för att ge goda
förutsättningar för lärande och utveckling. I praktiken innebär detta att den idag
enda räddningscentralen i Östergötland, RC Lambohov, är den räddningscentral
som kan och har förmåga och funktion att utföra ständigt övergripande ledning i
form av bakre ledning dygnet runt. Den bakre ledningen ansvarar
beredskapshållning, larm och ledning samt information och samverkan. Vinsten
med en bakre ledning på regional nivå kan innebära en mer flexibel och
resursstark operativ räddningstjänst för de samverkande
räddningstjänstorganisationerna. Även ökade möjligheter att stödja och biträda
varandra i arbetet med olyckor, svåra påfrestningar, samhällsstörningar eller
andra kriser är fördelar som en gemensam bakre ledning innebär. Idag står
Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm (till delar) utanför den samarbetsformen.
Lokal nivå:
Inom nuvarande ledningssystem på Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm fungerar
jourhavande brandmästare initialt, till stora delar av dygnet och helger, ensam i
samtliga ledningsnivåer. Detta innebär att jourhavande brandmästare på en
skadeplats behöver ta i beaktande och besluta i frågor som rör allt från enskilda
arbetsuppgifter, taktisk plan, samverkan med andra inblandande aktörer, till
kommunens övriga beredskapshållning för nya olyckor eller händelser.
Erfarenheterna från framförallt de större olyckorna under senare år som branden i
ett flerfamiljshus på Prästgårdsliden eller industribranden i Spångsholm i närtid,
visar på svagheter i räddningstjänstens ledningsförmåga.
Sammanfattning
Mjölby kommun har för avsikt att arbeta för att dess räddningstjänst ansluter till
bakre ledning RC Lambohov under 2020.
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Beslutsunderlag
MSB:s uppfattning beträffande övergripande ledning av räddningstjänsten
bifogas.

Beslut
1. Byggnads- och räddningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att Mjölby kommun har för avsikt att arbeta för att dess räddningstjänst
ansluter till bakre ledning RC Lambohov under 2020.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Dnr BRN/2019:82

Bokslutsprognos per 190430 - Räddningstjänstens verksamhet
Bakgrund
Räddningschefen har upprättat räddningstjänstens bokslutsprognos per 30 april
2019.
Beslutsunderlag
Missiv
Bokslutsprognos, 2019-04-30
Beslut
1. Byggnads- och räddningsnämnden beslutar att godkänna
räddningstjänstens bokslutsprognos per 30 april 2019.
___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Dnr BRN/2019:85

Handlingsplan för att komma i ram 2019 - Räddningstjänstens
verksamhet
Bakgrund
KS beslutade 190508 att samtliga nämnder med underskott ska redovisa
handlingsplaner för att komma i ram. Handlingsplanerna ska redovisas till KS
190619.
Beslutsunderlag
Förslag till räddningstjänsten handlingsplan bifogas.
Beslut
Byggnads- och räddningsnämnden beslutar att godkänna räddningstjänstens
handlingsplan för att komma i ram 2019

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Dnr BRN/2019:3, BRN/2019:84

Delegationsbeslut - Räddningstjänstens 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
2019:55

2017:130
2019:63
2019:56

2019:60
2019:68
2019:72

Uljeberg 8:4, Mantorp
Yttrande ang ändrad användning av industri/lagerbyggnad
Statsrådet 1, Mjölby
Yttrande ang uppställningsplatser för höjdfordon
Vallerstad 12:1, Skänninge
Yttrande ang eldning av hus för övningsändamål
Trucken 1, Mjölby
Yttrande ang om- och tillbyggnad av industri/lagerbyggnad
Jerikodal 10, Mjölby
Yttrande ang ombyggnad av affärshus
Symaskinen 3, Mjölby
Yttrande ang nybyggnad av förrådsbyggnad
Sotningsföreläggande

190408

190409
190409
190412

190412
190415
190430

Beslutsunderlag
Missiv, Räddningstjänsten 2019-04-24
Förteckning för perioden 2019-04-01—2019-04-30
Beslut
1.
___

Byggnads- och räddningsnämnden godkänner redovisningen av
delegationsbesluten.

Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr BRN/2019:80

XXX 1:1 - Ansökan om strandskyddsdispens samt ansökan om bygglov
för nybyggnad av enbostadshus och garage, BRN 2019-108
Bakgrund
En ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus och
garage Har inkommit. Den föreslagna byggnadsplatsen är belägen cirka x
kilometer nordost om Skänninge och väster om Föderkullabäcken. Byggplatsen är
belägen inom strandskyddsområde för Föderkullabäcken. Omgivande landskap
består av åker och betesmark. Avståndet mellan den tänkta byggnationen och
Föderkullabäckens strandkant är cirka 58 meter. Sökanden önskar 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: Befintligt bostadshus är beläget på motsvarande
avstånd från strandlinjen som det nya bostadshus som nu planeras.

Kontorets bedömning
Kontoret anser att den tänkta placeringen av enbostadshuset och garaget inte
borde påverka strandskyddet, under förutsättning att att tomten anläggs på ett
sådant sätt att människor som vistas i området kan passera utmed
Föderkullabäcken
Beslutsunderlag
Missiv 2019-05-14
Tjänsteskrivelse 2019-05-14
Karta översikt
Situationsplan
Ansökan om strandskyddsdispens
Beslut
1. Byggnads- och räddningsnämnden ger dispens från
strandskyddsbestämmelserna enligt Miljöbalken 7 kap. § 18c punkt 1

Avgifter (faktura översänds separat)
Strandskyddsdispens 9 300 kronor
Upplysningar
En kopia av detta beslut skickas till Länsstyrelsen som inom tre veckor från
att beslutet inkommit dit ska besluta om de ska överpröva ärendet. Ni bör
kontakta kommunen eller länsstyrelsen för att kontrollera att tiden för
överprövning gått ut innan åtgärden påbörjas.
Att enligt 7 kap 18h § miljöbalken upphör ett beslut om dispens att gälla, om
Justerandes sign
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åtgärderna inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från
den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med
hänsyn till de omständigheter som då råder.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena ska dessa i enlighet
med 2 kap lagen om kulturminnen mm omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell skyldighet enligt
kulturminneslagen som alltid gäller. Fornlämningar kan uppträda som
mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager mm.
Beslutet befriar er inte heller från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt
eller annan lagstiftning. Till exempel är åtgärder i vatten vattenverksamhet
vilket kan kräva anmälan eller tillstånd enligt Miljöbalken 11 kap. Ni bör
därför kontakta Länsstyrelsen om åtgärden har innebära vattenverksamhet.

___
Beslutet skickas till:
Sökande
Sakägare
Miljökontoret
Länsstyrelsen Östergötland
Akten
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Dnr BRN/2019:81

XXX 12:3 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och
garage, BRN 2019-82
Bakgrund
En ansökan har inkommit, om strandskyddsdispens som avser en avstyckning
från fastigheten XXX 12:3, för att uppföra ett enbostadshus och garage. Fastigheten
XXX 12:3 ligger cirka x kilometer norr om Herrberga kyrka mellan vägen ÖjebroNormlösa 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 önska 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.
Kontorets bedömning
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.
Beslutsunderlag
Missiv 2019-05-14
Tjänsteskrivelse 2019-05-13
Lokaliseringskarta
Situationsplan
Ansökan om strandskyddsdispens

Beslut
1. Byggnads- och räddningsnämnden ger dispens från
strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken 7 kap. § 18c punkt 1.

Avgifter (faktura översänds separat)
Strandskyddsdispens: 9 300 kronor

Upplysningar
En kopia av detta beslut skickas till Länsstyrelsen som inom tre veckor från
att beslutet inkommit dit ska besluta om de ska överpröva ärendet. Ni bör
Justerandes sign
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kontakta kommunen eller länsstyrelsen för att kontrollera att tiden för
överprövning gått ut innan åtgärden påbörjas.
Att enligt 7 kap 18h § miljöbalken upphör ett beslut om dispens att gälla,
om åtgärderna inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år
från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad
prövning med hänsyn till de omständigheter som då råder.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena ska dessa i enlighet
med 2 kap lagen om kulturminnen mm omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell skyldighet enligt
kulturminneslagen som alltid gäller. Fornlämningar kan uppträda som
mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager mm.
Beslutet befriar er inte heller från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt
eller annan lagstiftning. Till exempel är åtgärder i vatten vattenverksamhet
vilket kan kräva anmälan eller tillstånd enligt Miljöbalken 11 kap. Ni bör
därför kontakta Länsstyrelsen om åtgärden kan innebära vattenverksamhet.
___
Beslutet skickas till:
Sökande
Sakägare
Miljökontoret
Länsstyrelsen Östergötland
Akten
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Dnr BRN/2019:79

Mjölby kommuns inventarier - remiss
Bakgrund
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat om den interna kontrollen
avseende kommunens inventarier, inkluderat fordon är tillräcklig.
Granskningsresultatet visar att den interna kontrollen delvis bedöms som
tillräcklig.
Kommunövergripande riktlinjer har fastställts av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har även fastställt en konstpolicy och det ansvar som enligt
denna finns hos kultur- och fritidsnämnden är väl förankrat. Inom bygg- och
räddningsnämnden samt tekniska nämnden finns en styrning som gäller delar av
nämndspecifik verksamhet.
Sammanfattning
Gällande konst, telefoner, läsplattor och datorer finns ansvar hos kultur- och
fritidsnämnden respektive kommunstyrelsen. Byggnadskontoret har rutin för
handhavande och förvaring av sådan utrustning. Kontoret har rutiner för
handhavande och förvaring av sina tre leasade fordon, för tre handenheter för
inmätning och till handenheterna tillhörig utrustning.
Kontorets möbler bedöms inte dessa vara stöldbegärliga men en aktuell
förteckning ska tas fram och revideras vid förändring.
Angående Räddningstjänsten bedöms rutiner för intern kontroll av inventarier
finnas och vara utan erinran.
Rutin för avyttring av inventarier bör tas fram kommunövergripande.
Beslutsunderlag
Gällande kommunens konst finns ett väl förankrat ansvar enligt fastställd
konstpolicy hos kultur- och fritidsnämnden. Varje förvaltning ansvarar för att
uppdatera förteckning av konst på respektive enhet. Gällande telefoner, läsplattor
och datorer finns motsvarande ansvar hos kommunstyrelsen genom IT-enheten på
kommunstyrelsens förvaltning. Byggnadskontoret har rutin att ej använd sådan
utrustning hålls inlåst då den inte används.
Kontoret leasar sina tre fordon, varav två står parkerade i garage på
Ramstadsgatan, när de inte nyttjas och det tredje parkeras på gemensam parkering
i anslutning till kommunhuset.
Byggnadskontoret äger i övrigt tre handenheter för inmätning. Rutin finns att
dessa låses in i lokal vid Ramstadsgatan då de inte nyttjas. Övrig till
handenheterna tillhörig utrustning leasas men hanteras på motsvarande sätt.
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Gällande kontorets möbler bedöms inte dessa vara stöldbegärliga men en aktuell
förteckning tas fram och revideras vid förändring.
Rutin för avyttring av inventarier bör tas fram kommunövergripande.
Beslut
1. Kunskap om och följsamheten av kommunövergripande ”Riktlinjer för
redovisning av investeringar och avskrivningar med mera” följs upp vid
internkontroll.
2.

Inventering av och tydliggörande av rutin för hantering av stöldbegärliga
inventarier gås igenom och vid behov revideras i samband med
internkontroll eller då ny utrustning anskaffas.

3.

En inventarielista med kontorets möbler tas fram och revideras vid
förändring.

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

Bokslutsprognos per 190430 - Byggnadskontorets verksamhet
Bakgrund
Byggnadskontorets bokslutsprognos per den 30 april 2019

Beslutsunderlag
Missiv, 2019-05-13
Bokslutsprognos, 2019-04-30

Beslut
1.

Byggnads- och räddningsnämnden godkänner byggnadskontorets
bokslutsprognos per den 30 april 2019.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

15 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnads- och räddningsnämnden

§ 71

Sammanträdesdatum

2019-05-21

Sida

16 (18)

Dnr BRN/2019:3

Delegationsbeslut - 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 2019-04-01 – 2019-04-30
Beslutsunderlag
Missiv, 2019-05-14
Förteckning, utdrag ur ByggR – ärendehanteringssystem för perioden 2019-04-01 –
2019-04-30
Beslut
1. Byggnads- och räddningsnämnden godkänner redovisningen av
delegationsbesluten.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr BRN/2019:5

Delgivningar
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:
 Länsstyrelsen Östergötland, Tillstånd till ändring av Skänninge
Vårfrukyrkas kyrkotomt, Mjölby kommun
 Länsstyrelsen Östergötland, Angående byggnadsminnesförklaring av
gamla ”Riksettan”, Mjölby kommun
 Länsstyrelsen Östergötland, Angående byggnadsminnesförklaring av
Öjebro kvarnby, Mjölby kommun
 PWC, rapport, Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsområde
2018

Beslutsunderlag
Missiv 2019-04-26
Beslut
1. Byggnads- och räddningsnämnden tar del av delgivningarna
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Utdragsbestyrkande
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§ 73

Information från verksamheterna 2019 – Byggnads- och
räddningsnämnden
Vid dagens sammanträde framförs följande information från verksamheterna;
Förvaltningschef för byggnadskontoret, Jimmy Johansson
- Alla vakanta tjänster är nu tillsatta. Förvaltningssekreterare och Kart- och
GIS-ingenjör börjar i juni och planarkitekt och bygglovhandläggare börjar i
augusti
- Planavdelningen kommer ha en planassistent anställd i sommar
- Två praktikanter från universitetet kommer till byggnadskontoret i höst
- Byggnadskontoret har medverkat kring en remiss rörande privat
initiativrätt vad gäller planer
- En gemensam aktivitet med nämnden är planerad efter nämndmötet 12
juni.
- PBL-utbildning för politiker är planerad till någon gång augusti-september
Räddningschef Johan Forsgren
-

Med anledning av den senaste tidens bränder har räddningstjänsten haft
en hel del jobb med illa åtgånget material som slang och kopplingar
En genomgång tillsammans med byggnadskontoret angående alternativa
placeringar av brandstation kommer ske

Beslut
1. Byggnads- och räddningsnämnden tar del av informationen.
_____
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

