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Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 21 januari 2019 kl 13:30-15:30 

Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare 

Jonni Harrius (KD), ordförande 
Anders Karlsson (S), vice ordförande 
Mattias Petersson (KD) 
Per-Arne Hagby (C) 
Mikael Eriksson (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare  Jonny Stålknapp (KD) 
Peter Olofsson (KD) 
Conny Collberg (S) 
 

Tjänstepersoner Rebecka Bäck, samhällsbyggnadschef 
Charlotte Hallin, miljöchef 
Jörgen Nielsen, räddningschef, § 1 
Mari Bäckström, nämndsekreterare 

Justerare Mikael Eriksson (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2019-01-24 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-9 

 Mari Bäckström  

 Ordförande 

  

 Jonni Harrius (KD)  

 Justerare 

  

 Mikael Eriksson (SD)  
 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Miljö- och byggnämnden 

Protokoll från sammanträde 2019-01-21 

Datum då protokollet justerades 2019-01-24 

Datum då tillkännagivandet 
publicerades 2019-01-25 

Datum då publiceringen av 
tillkännagivandet upphör 2019-02-17 

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

Underskrift 

  

 Mari Bäckström  
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§ 1 Dnr 2019/00007 109 

Information från verksamheterna 

Följande informationer ges: 

Rebecka Bäck, Charlotte Hallin och Jörgen Nielsen informerar övergripande 

om nämndens uppdrag och de olika verksamheterna inom plan- och 

byggenheten, miljö- och naturenheten, delar av tekniska enheten samt 

räddningstjänstens myndighetsdel. 

Charlotte Hallin informerar om vindkraftsärende vid Stora Krokek. 

 

----- 

 

 



 

 
 
Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(12) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-21 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 2 Dnr 2018/00035 041 

Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021 - Miljö- 
och byggnämnden 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Miljö- och byggnämndens planeringsdirektiv 2019 med plan för 

2020-2021 antas.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Planeringsdirektivet med budget är det övergripande och överordnade styr-

dokumentet för Ödeshögs kommuns nämnder och bolagsstyrelser. 

Utblicken beskriver en samlad omvärldsanalys och ligger till grund för en 

mer långsiktig planering än planeringsdirektivet. I utblicken beskrivs ingen 

ekonomisk budget. 

Nämndernas uppgift är att fastställa grunduppdrag och utvecklingsuppdrag 

inom sitt eget område. De ska dessutom ta emot eventuella utvecklings-

uppdrag som beslutas av kommunfullmäktige i dessa planeringsdirektiv.  

Planeringsdirektiven fastställs normalt av kommunfullmäktige i november 

månad varefter nämnderna utifrån den tilldelade budgeten fastställer sina 

respektive planeringsdirektiv under december månad. Vid ett valår kan pro-

cessen fördröjas med en månad.  

Beslutsunderlag 

Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021 för miljö- och 

byggnämnden 

Tjänsteskrivelse 2019-01-15   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 3 Dnr 2018/00095 042 

Preliminär verksamhetsberättelse för miljö- och bygg-
nämnden 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen håller på att arbeta fram verksamhetsberättelsen. I dagsläget 

finns inga siffror klara endast textdelen. Rebecka Bäck och Charlotte Hallin 

informerar om genomförd verksamhet och preliminära resultat. 

Enligt tidplan ska nämndens preliminära verksamhetsberättelser lämnas in 

till ekonomikontoret senast 2019-01-31. Nämndens beslutade verksamhets-

berättelser lämnas senast 2019-02-22. 

 

----- 
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§ 4 Dnr 2019/00008 460 

Kontrollplan 2019-2021 för offentlig livsmedelskontroll 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Kontrollplan för den offentliga livsmedelskontrollen 2019-2021 

antas.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Kontrollplanen är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de 

krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av 

myndigheten. Kraven finns bl. a. i Europaparlamentets och Rådets förord-

ning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll av efterlevnaden av livsmedels-

lagstiftningen.  

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kontroll utifrån livsmedelslagstift-

ningen. Nämnden ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig kontroll 

utförs på de anläggningar, för vilka kommunen är kontrollansvariga enligt 23 

och 25 §§ livsmedelsförordningen och som är lokaliserade inom kommunens 

gränser. I Ödeshög finns ca 90 registrerade livsmedelsanläggningar. 

Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, märkning 

och spårbarhet.  

Utöver livsmedelskontrollen har nämnden också ansvar för tillsyn enligt 

lagar och förordningar gällande rökfria serveringslokaler och skolor.  

Beslutsunderlag 

Kontrollplan för den offentliga livsmedelskontrollen 2019-2021 

Tjänsteskrivelse 2019-01-14   

 

----- 
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§ 5 Dnr 2018/00117 430 

Remiss - Naturvårdsprogram för Ödeshögs kommun 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Följande yttrande lämnas till kommunstyrelsen: 

Nämnden anser det mycket positivt att naturvårdsprogrammet, som utgör 

ett viktigt underlag vid till exempel handläggning av både bygglov och 

miljöärenden, har uppdaterats. 

För att kunna genomföra föreslagna strategier och åtgärder krävs dock att 

dessa framöver inarbetas i budgeten.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ödeshögs kommuns första naturvårdsprogram antogs 1999 och består av en 

beskrivning av naturen och dess värden i kommunen samt en bilaga med 

förslag för fortsatt naturvårdsarbete 

I den reviderade versionen har naturvårdsprogrammet uppdaterats och även 

delats in i tre olika delar. 

Del 1 – Natur och naturvård – ger en bakgrundsbeskrivning av naturen och 

naturvården i kommunen tillsammans med aktuell lagstiftning. 

Del 2 – Strategi- och åtgärdsprogram – presenterar kommunens ambitioner 

med naturvårdsstrategier och förslag på åtgärder. 

Del 3 – Objektskatalog – består av beskrivningar av de mest värdefulla 

naturområdena i kommunen. Dessa områden finns även presenterade i kom-

munens kartunderlag. 

Kommunstyrelsen har skickat naturvårdsprogrammet på remiss till berörda, 

synpunkter ska inkomma senast 31 januari 2019.   

Beslutsunderlag 

Naturvårdsprogrammet, remissversion 

Tjänsteskrivelse 2019-01-14  
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----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 6 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 daterade 2019-01-15 innefattande delega-

tionsbeslut under tiden 2018-12-10—2019-01-13.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-15 

Utdrag från verksamhetssystem 2019-01-15   

 

----- 
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§ 7 Dnr 2019/00006 109 

Delgivningar 

Följande delges: 

Länsstyrelsen Östergötlands beslut 2019-01-09 gällande överprövning av 

kommunal strandskyddsdispens på fastigheten  . 

Länsstyrelsen Östergötlands beslut 2019-01-07 i överklagat beslut om 

byggsanktionsavgift på fastigheten .     

 

----- 
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§ 8 Dnr 2019/00003 009 

Kurser och konferenser 

Följande kursinbjudningar har inkommit: 

Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) heldagsutbildning för nya miljö-

nämndspolitiker, Linköping 7 mars och Norrköping 8 mars      

 

----- 
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§ 9 Dnr 2018/00092 006 

Ändrad sammanträdesdag i februari 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Nämndens inplanerade sammanträdesdag den 18 februari flyttas till 

den 15 februari, kl 13:30.     

 

----- 

 

 




