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Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 20 januari 2020 kl 13:30-17:15. Mötet 

ajournerades kl 15:00-15:15 och kl 16:30-16:40. 

Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare 

Jonni Harrius (KD), ordförande 
Anders Karlsson (S), vice ordförande 
Gunilla Christensen (KD) 
Marianne Bremer (C) 
Mikael Eriksson (SD) 

Övriga närvarande Mattias Petersson (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Birgitta Hellman Magnusson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Åse Wännerstam (C), ej tjänstgörande ersättare 

Tjänstepersoner Rebecka Bäck, samhällsbyggnadschef 
Charlotte Hallin, miljöchef 
Britt-mari Johansson, enhetschef kultur och fritid 
Jörgen Nielsen, räddningschef, § 2 
Niklas Odeheim, teknisk chef, § 2-3 
Mari Bäckström, nämndsekreterare 

Justerare Marianne Bremer (C) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2020-01-23 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-14 

 Mari Bäckström  

 Ordförande 

  

 Jonni Harrius (KD)  

 Justerare 

  

 Marianne Bremer (C)  
 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Protokoll från sammanträde 2020-01-20 

Datum då protokollet justerades 2020-01-23 

Datum då tillkännagivandet 
publicerades 2020-01-23 

Datum då publiceringen av 
tillkännagivandet upphör 2020-02-15 

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

Underskrift 

  

 Mari Bäckström  
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§ 1 Dnr 2020/00003  

Fastställelse av föredragningslista 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Ärende 5, Internkontrollrapport 2019 för samhällsbyggnadsnämnden, 

utgår.      

 

----- 
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§ 2 Dnr 2020/00002 109 

Information från verksamheterna 

Följande information ges: 

 Samhällsbyggnadschef Rebecka Bäck, miljöchef Charlotte Hallin, 

enhetschef kultur och fritid Britt-mari Johansson, räddningschef 

Jörgen Nielsen och teknisk chef Niklas Odeheim presenterar sig och 

informerar om respektive verksamhetsområde inom plan- och bygg, 

miljö, kultur och fritid, räddningstjänst och tekniska enheten. 

 Tillsynsärende vindkraft  

 Årshjul 2020 för samhällsbyggnadsnämnden 

 

----- 
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§ 3 Dnr 2020/00011 003 

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden från 2020 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden antas.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2020-01-01 lägga ned 

kultur- och fritidsnämnden och flytta över dess frågor till miljö- och 

byggnämnden samt ändra nämndens namn till samhällsbyggnadsnämnden. 

Med anledning därav har reglementet anpassats och uppdaterats med de nya 

verksamhetsområdena.   

Beslutsunderlag 

Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

Tjänsteskrivelse 2020-01-16   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 4 Dnr 2020/00017 041 

Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämndens planeringsdirektiv 2020 med plan för 

2021-2022 antas. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda verksamheten vid café Lyset 

med syfte att hitta eventuella besparingar/effektiviseringar. 

Uppdraget blir en del i planeringsberedning 2020. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad inrättande av ett service-

kontor skulle innebära för framtiden. Uppdraget blir en del i 

planeringsberedning 2020. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning för 

de åtgärdsförslag till besparingar på kulturskola och bibliotek. 

Förvaltningen ska fortlöpande redovisa uppdraget till nämnden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Planeringsdirektivet med budget är det övergripande och överordnade styr-

dokumentet för Ödeshögs kommuns nämnder och bolagsstyrelser. 

Kommunfullmäktige har fastställt de yttre begränsningarna, målen och de 

kritiska kvalitetsfaktorerna för nämndernas budgetarbete genom beslut om 

planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022. Styrdokumentet innehåller 

bland annat planeringsförutsättningar, vision, mål, kritiska kvalitetsfaktorer 

samt direktiv och ekonomiska ramar för 2020. –KF 2019-11-18, § 105. De 

ekonomiska ramarna har reviderats av kommunstyrelsen 2019-11-20, § 336. 

Nämnderna ska därefter utifrån den tilldelade budgeten anta sina respektive 

planeringsdirektiv under december månad. 

Kommunfullmäktige har 2019-12-09 beslutat att lägga ned kultur- och 

fritidsnämnden och flytta över dess frågor till miljö- och byggnämnden, samt 

ändra nämndens namn till samhällsbyggnadsnämnden. 
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Med anledning av det tas planeringsdirektivet upp igen för att anpassas efter 

de nya förutsättningarna.  

Ajournering 

Sammanträdes ajourneras kl 16:30-16:40. 

Beslutsunderlag 

Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022 för 

samhällsbyggnadsnämnden 

Tjänsteskrivelse 2020-01-14   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 5 Dnr 2020/00013 049 

Internkontrollrapport 2019 för miljö- och byggnämnden 

Ärendet utgår.  

 

----- 
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§ 6 Dnr 2020/00012 049 

Internkontrollplan 2020 för samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Internkontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden 2020 antas.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll som antagits av kommunfullmäktige 

2009-09-28 i § 82 samt kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar därtill 

ska nämnderna anta en internkontrollplan.  

Internkontrollplan ska minst innehålla: 

 Vilka arbetsordningar och rutiner samt vilka kontrollmoment som ska 

följas upp. 

 Omfattningen på uppföljningen. 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

 Till vem som uppföljningen ska rapporteras. 

 När rapporteringen ska ske. 

 Genomförd riskbedömning 

Enligt fastställd tidplan ska internkontrollplanen för 2020 beslutas senast 

under december 2019. På grund av att kultur- och fritidsnämnden lagts ner 

från årsskiftet och verksamheten förts över till samhällsbyggnadsnämnden 

beräknas planen antas vid nämndens första sammanträde i januari.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Jonni Harrius (kd): I internkontrollplanens tabell för riskbedömning ändra 

ruta 5/4 från "Ta med i årlig uppföljningsplan" till "Åtgärda direkt". 

Nämnden ställer sig bakom förslaget. 
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Beslutsunderlag 

Förslag till internkontrollplan 2020 

Tjänsteskrivelse 2020-01-14   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 7 Dnr 2020/00005 002 

Beslutsattestanter för samhällsbyggnadsnämnden från 
och med 2020 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Beslutsattestanter utses från och med 2020 enligt förslag daterat 

2020-01-14.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I attestreglemente för Ödeshögs kommun sägs att nämnderna ska utse 

beslutsattestanter samt ersättare för dessa. 

Ekonomienheten har tagit fram förslag till beslutsattestanter för verksam-

heten från och med 2020.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslutsattestanter från och med 2020 

Tjänsteskrivelse 2020-01-14   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 
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§ 8 Dnr 2020/00006 805 

Ansökan om arrangemangsbidrag 2020 - Ödeshögs 
konstförening 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Ödeshögs konstförening beviljas ett förlustbidrag för barnens 

konstsalong den 19-24 mars 2020 på max 2 900 kr, konsert Hawkey 

Franzén med vänner den 23 maj 2020 på max 3 000 kr samt 

konstsalong 2020 den 6-8 november 2020 på max 2 500 kr.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Ödeshögs konstförening ansöker om bidrag till tre arrangemang under 2020: 

1. Barnens konstsalong i Hästholmens bygdegård den 19-24 mars, ansöker 

om 2 900 kr  

2. Konsert Hawkey Franzén med vänner den 23 maj 2020, ansöker om 

3 000 kr  

3. Konstsalong 2020 i Kulturskolans lokaler den 6-8 november, ansöker om 

2 500 kr. 

 

I samhällsbyggnadsnämndens budget 2020 finns 30 000 kr avsatt för 

arrangemangsbidrag.  

Beslutsunderlag 

Tre ansökningar från Ödeshögs konstförening 2020-01-08 

Tjänsteskrivelse 2020-01-13       

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Ödeshögs konstförening 
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§ 9 Dnr 2020/00001 002 

Anmälan av delegationsbeslut för samhällsbyggnads-
nämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Redovisning av delegationsbeslut godkänns.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsbesluten redovisas enligt följande: 

Utdrag från verksamhetssystem innefattande delegationsbeslut under tiden 

2019-12-03—2020-01-05        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-13 

Utdrag från verksamhetssystem   

 

----- 
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§ 10 Dnr 2019/00121 001 

Delgivning - Fördelning av ansvar och medel för kultur- 
och fritidsfrågor 

Följande delges: 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-12-09, § 122 Fördelning av 

ansvar för kultur- och fritidsfrågor samt byte av namn på miljö- och 

byggnämnden.  

 

----- 
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§ 11 Dnr 2019/00114 406 

Delgivning - Ändring av timtaxa för tillsyn enligt 
livsmedelslagstiftningen 

Följande delges: 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-12-09, § 116 Ändring av 

timtaxa för tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen.  

 

----- 
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§ 12 Dnr 2019/00113 406 

Delgivning - Ändring av timtaxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken 

Följande delges: 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-12-09, § 117 Ändring av 

timtaxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  

 

----- 
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§ 13 Dnr 2020/00018 002 

Delgivning - Attestreglemente med tillämpning 

Följande delges: 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-12-09, § 124 

Attestreglemente med tillämpning.  

 

----- 
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§ 14 Dnr 2020/00016 009 

Kurser och utbildningar 

Med anledning av att nämnden fått några nya ledamöter och ersättare har 

utbildning diskuterats.  

Förvaltningen rekommenderar ledamöter/ersättare att titta på Boverkets 

webbkurs ”Introduktion i PBL för förtroendevalda”. Kursen är uppdelad i sju 

olika avsnitt och nås från Boverkets hemsida.  

Kursdokumentation från tidigare genomförda webbutbildningar för miljö- 

och byggnämnden, ”PBL för förtroendevalda” och ”Utbildning för miljö-

nämndspolitiker” finns också.  

Länkar till ovanstående skickas till ledamöter och ersättare. 

 

----- 

 

 




