
 

Justerandes sign  

     

 

 

 
Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-17 
 

 

  
 
Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 17 juni 2019 kl 13:30-16:30 
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Jonny Stålknapp (KD), ersättare för Mattias Petersson (KD), §§ 64-78 
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Per-Arne Hagby (C) 
Mikael Eriksson (SD) 

Övriga närvarande 
 

Conny Collberg (S), ej tjänstgörande ersättare, §§ 64-78 

Tjänstepersoner Rebecka Bäck, samhällsbyggnadschef 
Charlotte Hallin, miljöchef 
Emil Wissman, teknisk chef, § 66-67 
David Svensson, mark- och exploateringsingenjör/infrastrukturplanerare, § 68 
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Justerare Anders Karlsson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2019-06-19 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 64-79 

 Mari Bäckström  

 Ordförande 

  

 Jonni Harrius (KD)  

 Justerare 

  

 Anders Karlsson (S)  
 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Miljö- och byggnämnden 

Protokoll från sammanträde 2019-06-17 

Datum då protokollet justerades 2019-06-19 

Datum då tillkännagivandet 
publicerades 2019-06-20 

Datum då publiceringen av 
tillkännagivandet upphör 2019-07-13 

Förvaring av protokollet Protokollet finns tillgängligt på Kommunkontoret, Stora Torget 3 i Ödeshög 
 

Underskrift 

  

 Mari Bäckström  
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§ 64 Dnr 2019/00009  

Fastställelse av föredragningslista 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Föredragningslistan fastställs.      

 

----- 
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§ 65 Dnr 2019/00047 011 

Remiss - Bostadsförsörjningsprogram för Ödeshögs 
kommun 2019-2023 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Miljö- och byggnämnden föreslår följande ändringar/tillägg i förslag 

till bostadsförsörjningsprogram: 

1. sidan 5 Lokala mål och strategier: 

Kommunen bör arbeta för miljövänligt byggande, energieffektiva 

hus, en samhällsplanering som underlättar för människor att leva på 

ett hållbart sätt. 

2. sidan 20 Markförsörjning: 

I möjligaste mån undvika nybyggnation på jordbruksmark. 

3. sidan 23 Mål och insatser för bostadsbyggandet 

Ökat samarbete med grannkommuner för planering av områden för 

nybyggnation i gränsnära områden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram för 2019-2023 för Ödeshögs 

kommun har arbetats fram. 

Syftet med riktlinjerna i bostadsförsörjningsprogrammet är att skapa förut-

sättningar för kommunens invånare att leva i goda bostäder och främja att 

ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 

Synpunkter på programmet ska lämnas senast 2019-06-30.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Per-Arne Hagby (C), med bifall av Anders Karlsson (S): följande tillägg 

föreslås i bostadsförsörjningsprogrammet: 

 

sidan 5 Lokala mål och strategier: 

Kommunen bör arbeta för miljövänligt byggande, energieffektiva hus, en 

samhällsplanering som underlättar för människor att leva på ett hållbart sätt. 

sidan 20 Markförsörjning: 
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I möjligaste mån undvika nybyggnation på jordbruksmark. 

Jonni Harrius (KD): förutom ovanstående bör också följande tilläggas: 

sidan 23 Mål och insatser för bostadsbyggande: 

Ökat samarbete med grannkommuner för planering av områden för nybygg-

nation i gränsnära områden.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att nämnden ställt sig bakom samtliga förslag.      

Beslutsunderlag 

Remiss med förslag till bostadsförsörjningsprogram 2019-2023 

Tjänsteskrivelse 2019-06-11   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 66 Dnr 2019/00042 514 

Långtidsparkering i Ödeshögs centrum 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Uppdra till förvaltningen att lägga till parkeringsplatser som ett så 

kallat lager i kommunkartan som finns på kommunens hemsida, samt 

informera allmänheten om detta.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Synpunkter har inkommit att det saknas parkeringsmöjligheter för vecko-

pendlare sedan de nya lokala trafikföreskrifterna infördes. Längsta parke-

ringstid i centrum är 72 timmar.  

Miljö- och byggnämnden uppdrog 2019-04-15 till tekniska chefen att lämna 

förslag på möjlig parkeringsplats för veckopendlare med närhet till buss-

hållplats, samt att utreda möjligheterna till en samåkningsparkering vid E4-

området. 

Tekniska chefen lämnar i tjänsteskrivelse 2019-06-18 följande redogörelse: 

I samband med införande av parkeringsövervakning under 2018 utreddes 

ovanstående frågor och man kom i dessa utredningar fram till att nuvarande 

behov uppfylls genom att använda parkeringen som benämns som ”Kungs-

plan” för långtidparkerade bilar. ”Kungsplan” ligger i anslutning till kors-

ningen Vattugatan/Mjölbyvägen och angränsar direkt till hållplats för bussar 

inom kollektivtrafik. Vidare har parkeringen ingen reglering kring vare sig 

”vem som står var” eller hur lång tid man får parkera. Ytterligare ligger par-

keringen utanför det område som övervakas. Med dessa argument anser för-

valtningen att behovet tillgodoses. Dock bör man se över hur detta kommu-

niceras till allmänheten, genom exempelvis sociala medier. 

När det gäller möjlighet till samåkningsparkering vid E4-området finns det 

redan nu bra alternativ. Man bör använda befintliga parkeringar och ytor i 

första hand. Dock behöver skyltas och kommuniceras. Detta kan skapas ge-

nom dialog med verksamheterna. I andra hand finns kommunala ytor i direkt 

närhet som kan exploateras, men som kräver investeringsmedel.  

 

Tekniska enheten kommer att sätta upp erforderliga skyltar vid parkeringen 

för bland annat långtidsparkering. När detta är klart ska det informeras på 

kommunens hemsida.  



 

 
 
Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-17 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-06-18 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Tekniska chefen 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 67 Dnr 2019/00061 514 

Uppföljning av parkeringsövervakning 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Uppföljningen godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunal parkeringsövervakning infördes i Ödeshögs centrala delar i no-

vember 2018. 

Tekniska chefen informerar om den övervakning som skett och redovisar 

statistik på utfärdade parkeringsanmärkningar. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning parkeringsövervakning till och med maj 2019      

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Tekniska chefen 
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§ 68 Dnr 2019/00024 210 

Antagande av ändring av stadsplan för Rusthållaren 
m.fl. jämte Bastekullsområdet 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Ändring av Stadsplan för Rusthållaren m.fl. jämte Bastekullsområdet 

antas. 

 Betydande miljöpåverkan antas inte uppstå till följd av planändring-

en, 6 kap. 7 § miljöbalken.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden beslutade den 15 april 2019 att inleda prövning av 

ändring av Stadsplan för Rusthållaren m.fl. jämte Bastekullsområdet i Ödes-

högs tätort. 

Syftet med planändringen är att upphäva den tomtindelning som finns inom 

kvarteret Kantarellen. En tomtindelning gäller som en fastighetsindelnings-

bestämmelse enligt 4 kap. 18 § plan- och bygglagen (PBL) och hindrar där-

för fastighetsbildning inom området. Upphävandet leder till att fastighets-

bildning blir möjlig inom området. 

Ändringen avviker inte från gällande översiktsplan.  

Ändringen handläggs med ett förenklat förfarande enligt 5 kap. 38 c § PBL 

då det handlar om att ta bort en planbestämmelse som anges i 4 kap. 18 § 

PBL andra stycket punkt 1. Förslag till ändring har samråtts med berörda 

parter, enligt 5 kap. 11 § PBL, under tiden 2019-04-29 – 2019-05-20. In-

komna synpunkter har sammanställts i en så kallad samrådsredogörelse.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-06-17 

Antagandehandlingar för ändring av Stadsplan för Rusthållaren m.fl. jämte 

Bastekullsområdet: 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Samrådsredogörelse 

Fastighetsförteckning   
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----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

TT Östgöta 1 Aktiebolag 

Länsstyrelsen Östergötland 

Lantmäteriet 
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§ 69 Dnr 2019/00065 041 

Preliminära planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-
2022 - Miljö- och byggnämnden 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Miljö- och byggnämnden antar preliminära planeringsdirektiv 2020 

med plan för 2021-2022.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att fastställa de yttre begränsningarna, målen och de 

kritiska kvalitetsfaktorerna för miljö- och byggnämndens budgetarbete ge-

nom beslut om ”Planeringsdirektiv 2020, med plan för 2021-2022”. Styrdo-

kumentet innehåller bland annat planeringsförutsättningar, vision, mål, kri-

tiska kvalitetsfaktorer samt direktiv och ekonomiska ramar för 2020 med 

plan för 2021-2022. 

Miljö- och byggnämnden ska besluta om preliminära planeringsdirektiv 

2020, med plan för 2021-2022 där nämnden beskriver sitt grunduppdrag 

samt effektiviseringsmöjligheter och tillkommande behov.  

Beslutsunderlag 

Preliminära planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-22 Miljö- och bygg-

nämnden 

Tjänsteskrivelse 2019-06-12 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 70 Dnr 2019/00066 230 

 - Beslut om byggsanktionsavgift 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Med stöd av 11 kap. 51, 52 och 57 §§, Plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL, påförs sökande/ägare till fastigheten  

 en byggsanktionsavgift om 18 368 kr.  

 Avgiften ska i enlighet med 11 kap. 61 § PBL betalas inom två må-

nader efter det att beslut om att ta ut avgift har delgetts den avgifts-

skyldige enligt 11 kap. 59 §, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  

 Enligt 11 kap. 5 §, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL ska en till-

synsmyndighet pröva förutsättningarna för att ingripa eller besluta 

om en påföljd enligt kapitel 11, så snart det finns anledning att anta 

att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, do-

mar eller andra beslut som meddelats med stöd av lagen eller i EU-

förordning som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser ett pågående bygglovsärende med diarienummer BR 

2015:0055 beträffande bygglov för bostadshus och komplementbyggnad, där 

startbesked endast för komplementbyggnaden givits daterat, 2016-04-14.       

I beslutet framgår att byggnaden inte får tas i bruk innan en anmälan om fär-

digställande gjorts till miljö- och byggnämnden och att ett slutbesked utfär-

dats enligt 10 kap. 34 §, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Lagstöd  

Enligt 10 kap. 4 § PBL får ett byggnadsverk inte tas i bruk i de delar som 

omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har 

gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. 

Av 11 kap. 51 § PBL framgår att om någon bryter mot en bestämmelse i 8–

10 kap. PBL ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktions-

avgift)  

11 kapitlet 52 § PBL anger att byggsanktionsavgiftens storlek framgår av de 

föreskrifter som regeringen meddelat med stöd av 16 kapitlet 2 § PBL. Så-

dana föreskrifter finns i 9 kapitlet PBF.   
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Av 9 kapitlet 1 § PBF framgår att byggsanktionsavgift fastställs med til-

lämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften 

fattas.   

Enligt 9 kap. 18 § punkten 2 PBF är byggsanktionsavgiften för att trots för-

budet i 10 kapitlet 4 § PBL ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan 

byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är för en komplementbyggnad, ett 

komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,05 prisbasbelopp 

med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens 

sanktionsarea.   

Av 1 kapitlet 7 § punkten 1 PBF är sanktionsarea den area som i fråga om en 

lovpliktig åtgärd motsvarar brutto-eller öppenarean eller en kombination av 

dessa minskad med 15 kvadratmeter.   

Enligt 11 kapitlet 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om över-

trädelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.  

1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller 

genom någon annan fullgöra sin skyldighet. 

2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte 

har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller 

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle 

inträffa. 

Av 11 kapitlet 53 a § PBL framgår att en byggsanktionsavgift får i ett enskilt 

fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse 

som har begåtts. I andra stycket anges att vid denna prövning ska det särskilt 

beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller 

om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarligt art.   

Enligt 11 kapitlet 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rät-

telse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt 11 kapitlet PBL 

har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med byggnadsnämnden.  

Enligt 11 kapitlet 57 § PBL ska en byggnadsavgift tas ut av 

1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 

byggnadsverk som överträdelsen avser, 

2. den som begick överträdelsen, eller 

3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 

Skäl till beslut  

Förutsättningar för att ta ut byggsanktionsavgift 
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Det krävs bygglov, starbesked och slutbesked för att bygga och för att börja 

använda en byggnad. Bygglov och startbesked har beviljats för att bygga en 

komplementbyggnad på fastigheten , men något slutbesked 

har inte meddelats.   

Vid ett första platsbesök den 5 februari 2019 till följd av ett pågående bygg-

lovsärende och en anmälan om att byggnaden tagits i bruk kunde byggenhet-

en konstatera att byggnaden tagits i bruk till följd av att lampor, gardiner och 

övriga föremål var synliga i fönstren. Vid ett andra platsbesök kunde miljö- 

och byggenheten konstatera att hela byggnaden tagits i bruk, både garage- 

och kontorsdel där kontorsdelen använts som tillfällig övernattning under 

byggtiden. Det innebär att byggnaden har börjats användas och att det skett 

en överträdelse av 10 kapitlet 4 § PBL. Fastighetsägaren har inte återställt de 

olovligt utförda åtgärderna genom att låta flytta ut möbler och inventarier 

från byggnaden. Byggsanktionsavgift ska därför tas ut enligt 11 kapitlet 51 § 

PBL.  

Beräkningen av byggsanktionsavgiften  

Vid beräkningen av byggsanktionsavgiftens storlek används prisbasbeloppet 

för år 2019 som är 46 500 kronor.   

Byggsanktionsavgiftens storlek för att tagit nybyggnad av en komplement-

byggnad i bruk utan interimistiskt slutbesked eller slutbesked bestäms i 9 

kapitlet 18 § 2 punkten, Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Brut-

toarean för komplementbyggnaden är enligt bygglovsritningarna 360 kvm. 

Sanktionsarean blir därför 360 kvadratmeter (360 – 15). Byggsanktionsav-

giften beräknas till 18 368 kronor (0,5 x 46 500 + (0,001 x 46 500 x 345), se 

även bilaga.   

Byggenhetens bedömning 

Byggenheten konstaterar att skäl saknas för avgiftsbefrielse och nedsättning 

av byggsanktionsavgiften.     

Byggsanktionsavgiften ska därför tas ut av 

 eftersom de båda är ägare till fastigheten och även begått och fått fördel 

av överträdelsen.   

Mot bakgrund av ovan redovisade förhållanden föreslår byggenheten att 

miljö- och byggnämnden beslutar att  ska betala en 

byggsanktionsavgift på 18 363 kronor. 

Inga synpunkter från fastighetsägarna har inkommit till byggenheten. 

Avgift 

Sanktionsavgift: 18 363 kr 
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Faktura skickas separat.  

Beslutsunderlag 

Anonym anmälan, 2019-02-04 

Tillsynsprotokoll, 2019-02-05 

Anonym anmälan, 2019-02-07 

Anonym anmälan, 2019-02-11 

Tillsynsprotokoll, 2019-02-11 

Kommuniceringsbrev, 2019-03-08 

Bemötande från fastighetsägare, 2019-04-08 

Beräkning av byggsanktionsavgift, 2019-05-21 

Tjänsteskrivelse 2019-05-21 

Hur man överklagar  

Se bilaga.  

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Sökande/fastighetsägare + mb 
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§ 71 Dnr 2019/00005 002 

Anmälan av delegationsbeslut för miljö- och bygg-
nämnden 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Redovisning av delegationsbeslut godkänns.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor enligt 

fastställd delegationsordning. 

Delegationsbesluten redovisas enligt följande: 

Utdrag från verksamhetssystem innefattande delegationsbeslut under tiden 

2019-05-06—2019-06-09.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-06-11 

Utdrag från verksamhetssystem   

 

----- 
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§ 72 Dnr 2018/00095 042 

Delgivning - Årsredovisning 2018 - Ödeshögs kommun, 
samt fråga om ansvarsfrihet gällande verksamhetsåret 
2018 

Följande delges: 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-05-06, § 31 Årsredovisning 

2018 - Ödeshögs kommun, samt fråga om ansvarsfrihet gällande verksam-

hetsåret 2018.  

 

----- 
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§ 73 Dnr 2019/00026 049 

Delgivning - Uppdrag från kommunfullmäktige - Över-
syn av vilka effektiviseringar och besparingar som är 
möjliga att genomföra under 2019 

Följande delges: 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-05-06, § 33 Uppdrag från 

kommunfullmäktige - Översyn av vilka effektiviseringar och besparingar 

som är möjliga att genomföra under 2019.  

 

----- 
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§ 74 Dnr 2018/00120 511 

Delgivning - Svar på motion angående gångfarts-
område Hästholmens hamn 

Följande delges: 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-05-06, § 36 Svar på motion 

- Ändring av gångfartsområde Hästholmens hamn.  

 

----- 
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§ 75 Dnr 2019/00069 400 

Information - Ny tobakslag från 1 juli 2019 

Följande information ges av miljöinspektör Angelica Nyqvist: 

Ny tobakslag träder i kraft 1 juli 2019. Den nya lagen innehåller nya regler 

om rökförbud och försäljning av tobaksvaror. Rökförbudet utvidgas till att 

omfatta även vissa allmänna platser utomhus - bland annat uteserveringar, 

entréer till rökfria lokaler såsom butiker och köpcentrum, lekplatser, idrotts-

anläggningar, perronger, busshållplatser och andra platser som allmänheten 

har tillträde till. 

Lagen kommer också att omfatta elektroniska cigaretter och örtprodukter för 

rökning. Syftet med de nya bestämmelserna är framför allt att skydda barn, 

unga och andra personer med känsliga luftvägar. 

Tekniska enheten kommer att ombesörja skyltning om förbudet och flytt av 

askkoppar med mera utanför kommunägda fastigheter.  

 

----- 
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§ 76 Dnr 2019/00007 109 

Information från verksamheterna 

Följande information ges av miljöchef Charlotte Hallin: 

 De allmänna lokala ordningsföreskrifterna kommer att revideras i 

höst, bland annat vad gäller eldning utomhus. 

 Aviseringsbrev angående slamtömning med GDL och kommunen 

som avsändare har omarbetats.  

 

----- 

 

 



 

 
 
Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-17 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 77 Dnr 2019/00068 012 

Information - Uppföljning/servicemätning Insikt 

Följande information ges av nämndsekreterare Herman Sternelöv: 

Från 2019 kommer kommunen att delta i servicemätningen Insikt. Insikt är 

en servicemätning av kommuners myndighetsutövning. I första hand mäts 

servicen för gruppen företagare, men kommunen har även möjlighet att mäta 

nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisation-

er. Det som kommer mätas är kvalitet, effektivitet, bemötande och service. I 

dagsläget saknas mätningar inom bland annat områdena livsmedel, miljö- 

och hälsoskydd och bygglov. 

För beslutfattare blir det ett viktigt underlag i arbetet med planeringsdirektiv 

och årsredovisningar. Mätningen kommer bland annat att ske via inrapporte-

ring via portal, ärendelistor och enkäter. Mätningen gör det möjligt att göra 

utvärderingar och jämförelser med andra kommuner.  

 

----- 
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§ 78 Dnr 2018/00034 420 

Information -  Tillsynsärende 

Följande information ges av miljöchef Charlotte Hallin: 

 har förelagts med vite för åtgärder enligt miljöbalken samt 

föreläggande enligt PBL. Delgivning av besluten har skett.  

 

----- 
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§ 79 Dnr 2018/00105 427 

Information -  Tillsynsärende 

Följande information ges av miljöchef Charlotte Hallin: 

Tillsyn pågår av vindkraftverk på fastigheten  vad gäller 

ljud och skuggor. Verksamhetsutövaren har förelagts att aktivera skuggau-

tomatik för två fastigheter. Åtgärderna ska vidtas senast 1 juli 2019.  

Ljudmätningar har genomförts och håller på att beräknas. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Jonny Stålknapp (KD) i handläggning i detta 

ärende.  

 

----- 

 

 




