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Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 20 april 2020 kl 13:30-14:40. Mötet ajournerades 

kl 14:05-14:15 och 14:30-14:35. 

Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare 

Anders Karlsson (S), ordförande 
Mattias Petersson (KD), ersättare för Jonni Harrius (KD) 
Gunilla Christensen (KD) 
Åse Wännerstam (C), ersättare för Marianne Bremer (C) 
Mikael Eriksson (SD) 

Tjänstepersoner Rebecka Bäck, samhällsbyggnadschef 

Mari Bäckström, nämndsekreterare 

  

Justerare Åse Wännerstam (C) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2020-04-23 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 48-55 

 Mari Bäckström  

 Ordförande 

  

 Anders Karlsson (S)  

 Justerare 

  

 Åse Wännerstam (C)  
 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Protokoll från sammanträde 2020-04-20 

Datum då protokollet justerades 2020-04-23 

Datum då tillkännagivandet 
publicerades 2020-04-24 

Datum då publiceringen av 
tillkännagivandet upphör 2020-05-17 

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

Underskrift 

  

 Mari Bäckström  
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§ 48 Dnr 2020/00003  

Fastställelse av föredragningslista 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Föredragningslistan fastställs.      

 

----- 
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§ 49 Dnr 2020/00002 109 

Information från verksamheterna 

Följande information ges: 

Samhällsbyggnadschef 

 Personalsituationen på förvaltningen med anledning av covid-19 

 Många evenemang och föreställningar inställda med anledning av 

covid-19 

 Besökande på biblioteket minskat. Erbjuder "boken kommer" 

 Påsklovsaktivitet äggletartävling genomförd med 40 deltagare 

 Beslut om nationaldagsfirande, simskola med mera ska tas inom kort, 

alternativ diskuteras 

 Aktuellt läge för besparingar och ekonomiska läget.  

 

----- 
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§ 50 Dnr 2020/00048 805 

Beslut om arrangemangsbidrag - Folkungabygdens 
pastorat 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Folkungabygdens pastorat beviljas ett förlustbidrag på max 3 000 

kronor för Jenny Lind konsert i Heda kyrka den 29 juli 2020. 

2. Bidraget belastar kontot för arrangemangsbidrag 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Folkungabygdens pastorat ansöker, 2020-03-06 om bidrag för Jenny Lind 

konsert i Heda kyrka den 29 juli 2020. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Gunilla Christensen (KD) och Åse Wännerstam (C): bifall till 

tjänstemannaförslaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Folkungabygdens pastorat 2020-03-06 

Tjänsteskrivelse 2020-04-14 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Folkungabygdens pastorat 
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§ 51 Dnr 2019/00112 274 

Beslut om återställningsbidrag 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Återställningsbidrag avslås med stöd av 12 § lag om bostads-

anpassningsbidrag (2018:222) för återställning inom fastigheten XX.  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser återställningsbidrag för återställning från höj- och sänkbar 

inredning i kök, m.m XX.  

Kommunicering  

Förslag till beslut har kommunicerats till fastighetsägare. Inga synpunkter 

har inkommit. 

Bedömning 

Eftersom bostaden är en villa som den sökande själv var ägare till, avslås 

ansökan, enligt 12 § i lagen om bostadsanpassning är det åtgärder i eller i 

anslutning till bostäder som hyrs ut som har rätt till återställningsbidrag.  

Den som äger ett en- eller tvåbostadshus som inte hyrs ut kan inte få åter-

ställningsbidrag. Den som anpassat sin villa kan alltså inte få återställnings-

bidrag om behovet av anpassningen, till exempel en hiss, upphört.  

Beslutsunderlag 

Ansökan för återställningsbidrag 2019-10-07 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Sökande + mb 
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§ 52 Dnr 2020/00001 002 

Anmälan av delegationsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Redovisning av delegationsbeslut godkänns.   

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor 

enligt fastställd delegationsordning. 

Delegationsbesluten redovisas enligt följande: 

Utdrag från verksamhetssystem innefattande delegationsbeslut under tiden 

2020-03-10—2020-04-09.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-14 

Utdrag från verksamhetssystem   

 

----- 
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§ 53 Dnr 2020/00062 440 

Delgivning - Klagomål boendemiljö 

Följande delges: 

Mark- och miljööverdomstolens protokoll 2020-03-24 i tillsynsåtgärd 

gällande dricksvattenbrunn på fastigheten XX. Mark- och miljö-

överdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens 

avgörande står fast.  

 

----- 
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§ 54 Dnr 2020/00057  

Delgivning - Information till föreningar, intresse-
organistioner, kyrkor m.fl - Covid-19 

Följande delges: 

Sammanställning av inkomna svar från föreningar/organisationer gällande 

covid-19.  

 

----- 
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§ 55 Dnr 2020/00060 230 

XX - Delegation av beslutanderätten - bygglov för 
nybyggnad av meditationsbyggnad 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Beslutanderätten delegeras till samhällsbyggnadschefen.  

Sammanfattning av ärendet 

XX ansöker om bygglov för uppförande av meditationsbyggnad inom 

fastigheten XX med en byggnadsarea av 480 kvm.  

Vid sammanträdet uppkom en fråga gällande planritningen som behövde 

kontrolleras med handläggande tjänsteman. Med anledning därav föreslås att 

samhällsbyggnadschefen ges delegation att besluta i nämndens ställe.  

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2020-03-06 

Anmälan kontrollansvarig, 2020-03-06 

Teknisk beskrivning, 2020-03-06 

Geoteknisk undersökning, 2020-03-06 

Situationsplan, 2020-03-06 

Planritning, 2020-03-06 

Fasad- och sektionsritning, 2020-03-06 

Naturvärdesinventering, 2020-04-01 

Platsbesök med tillhörande bilder, 2020-04-07 

Yttrande Räddningstjänst, 2020-04-07 

Yttrande Miljöenheten, 2020-04-07 

Tjänsteskrivelse, 2020-04-09 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
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