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Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare 

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

Tjänstepersoner Rebecka Bäck, samhällsbyggnadschef 
Charlotte Hallin, miljöchef 
Britt-marie Johansson, enhetschef kultur och fritid, § 65-69 
Niklas Odeheim, teknisk chef, § 65-71 
Erik Blomdahl, planarkitekt, § 74 
Mari Bäckström, nämndsekreterare 

Övriga närvarande XX, feriearbetare, § 65-75 

Justerare Anders Karlsson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2020-06-23 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 65-77 

 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 Samhällsbyggnadsnämnden 

Protokoll från sammanträde 2020-06-15 

Datum då protokollet justerades 2020-06-23 

Datum då tillkännagivandet 
publicerades 2020-06-24 

Datum då publiceringen av 
tillkännagivandet upphör 2020-07-17 

Förvaring av protokollet Protokollet finns tillgängligt på Kommunkontoret, Stora Torget 3 i Ödeshög 
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§ 65 Dnr 2020/00003  

Fastställelse av föredragningslista 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Trafiksäkerhetsfrågor i Ödeshög, tas upp som nytt ärende.  

 

----- 
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§ 66 Dnr 2020/00002 109 

Information från verksamheterna 

Följande information ges: 

Samhällsbyggnadschef 

 Detaljplan Kråkeryd klar för ny granskning under sommaren. 

 

Miljöchef 

 Krossningsverksamhet i Hålan avslutad. 

 Förstudie för Visjöns reglering påbörjad. 

 Miljöinspektör (livsmedel) har sagt upp sin tjänst, slutar 30/9. 

 

Enhetschef kultur och fritid 

 Redovisning av studieförbundens verksamhet 2019, se delgivning. 

 Redovisning av föreningsbidrag 2020. 

 Beviljade bidrag från Kulturrådet, se delgivning. 

 Föreningsråd på Vättervallen 25 maj. 

 Statistik biblioteket och fritidsgården. 

 Digital nationaldagshälsning. 

 Friluftsklivet, en hälsofrämjande aktivitet i samarbete mellan 

kommunen och Ödeshögs Skidklubb. 

 Simskola Visjö. 

 Kulturskolans besparingar. 

 APT Skönatorpet 4 juni med hela förvaltningen. 

 

----- 
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§ 67 Dnr 2020/00084  

Delgivning - Studieförbundens redovisning av verk-
samhet i kommunen 2019 

Följande delges: 

Redovisning av studieförbundens verksamhet i Ödeshögs kommun 2019.  

 

----- 
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§ 68 Dnr 2020/00087 044 

Delgivning - Beslut om utvecklingsbidrag till kultur-
skolan 

Följande delges: 

Kulturrådets beslut om att bevilja utvecklingsbidrag till kulturskolan. 

Ödeshögs kommun beviljas 150 000 kronor.  

 

----- 
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§ 69 Dnr 2020/00069 044 

Delgivning - Beslut om bidrag för stärkta bibliotek 

Följande delges: 

Kulturrådets beslut om att bevilja bidrag till stärkta bibliotek. Ödeshögs 

kommun beviljas 400 000 kronor.  

 

----- 
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§ 70 Dnr 2020/00086 511 

Lokala trafikföreskrifter i Hästholmens hamn 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Lokal trafikföreskrift med löpnummer 2018:34 upphör gälla från och 

med 2020-06-30 

 Lokal trafikföreskrift med löpnummer 2020:4 – 2020:5 antas gälla 

från och med 2020-07-01 

 

Sammanfattning av ärendet 

Dagens gällande lokala trafikföreskrift 2018:34 angående gångfartsområdet i 

Hästholmens hamn har efter projektering visat att behovet av gångfartsom-

råde inte behövs i den utsträckning som gäller i dag.  

För att möjliggöra en gång och cykelbana mellan Hamngatan samt Last-

bergsvägen behöver sträckningen göras enkelriktad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-09 

Lokala trafikföreskrifter 

 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Tekniska enheten 

Ödeshögsbostäder AB 
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§ 71 Dnr 2020/00089 511 

Trafiksäkerhetsfrågor i Ödeshög 

Följande trafiksäkerhetsfrågor togs upp och överlämnades till tekniska 

enheten för vidare hantering: 

 Tung trafik genom Ödeshögs centrum och behov av skyltning för att 

hänvisa den tunga trafiken till alternativ väg. Tekniska chefen infor-

merar om att Trafikverket är kontaktad i frågan. 

 Skyltning för utfarter utmed Fabriksvägen. Det finns ett antal utfarter 

som är skymda. 

 Tilläggsskyltning vid gångfartsområdet i centrum med hastighets-

gräns 7 km/tim. Många känner inte till hastighetsgränsen. Gäller även 

gångfartsområde i Hästholmens hamn. 

 Så kallade ”betongsuggor” har ställts ut i Hästholmen utan reflexer. 

 Kommuninvånarna bör informeras om att beskära häckar och träd i 

korsningar. Information på hemsidan.  

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Tekniska enheten 
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§ 72 Dnr 2020/00067  

Remiss - Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2020-
2022 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Följande yttrande lämnas till kommunstyrelsen: 

Ödeshögs kommun har hittills inte haft en samlad handlingsplan för trygghet 

och säkerhet kopplad till det arbete som utförs. Samhällsbyggnadsnämnden 

ser mycket positivt på att en handlingsplan tas fram och vill samtidigt trycka 

på vikten av samverkan mellan olika enheter inom kommunen.  

Handlingsplan för trygghet och säkerhet bör nämna pågående arbete med ny 

översiktsplan som förväntas antas i september 2020. I förslag till ny över-

siktsplan anges kommunens viljeinriktning för hälsa, trygghet och säkerhet 

som har koppling till den fysiska miljön samt klimatanpassning i den be-

byggda miljön. 

I framtiden bör en samordning ske med verksamhetsbeskrivning i kom-

munens brottsförebyggande råd, Kombrå, som också arbetar med trygghets- 

och säkerhetsfrågor.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har fått handlingsplan för trygghet och säkerhet 

2020-2022 på remiss från kommunstyrelsen. Handlingsplanen ska stärka 

kommunens arbete för ökad trygghet och säkerhet. Planen innehåller 

målområden och åtgärder för att samordna och styra hela kommunens arbete. 

I handlingsplanen fastställs hur kommunen ska arbeta förebyggande, plane-

rande samt kunna hantera allt från vardagsolyckor till allvarliga samhälls-

störningar och höjd beredskap. Vidare visar planen också hur kommunen ska 

arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande ur såväl ett situationellt 

som socialt perspektivet. 

 

Handlingsplanen samlar utifrån lagstadgade krav och kommunens egna krav, 

arbetet inom trygghet och säkerhet i ett gemensamt styrdokument. Till denna 

övergripande handlingsplan finns tillhörande delplan Räddningstjänst. En 

risk- och sårbarhetsanalys som tydliggör kommunens riskbild och förutsätt-

ningar inom området trygghet och säkerhet är framtagen som underlag för 

planen. 
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Beslutsunderlag 

Remiss Handlingsplan för trygghet och säkerhet 

Tjänsteskrivelse 2020-06-10 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 73 Dnr 2019/00050 212 

Remiss - Ny översiktsplan för Ödeshögs kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden avstår från att yttra sig.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Arbete pågår med framtagande av ny översiktsplan för Ödeshögs kommun. 

Ett reviderat förslag är nu ute på så kallad utställning. Översiktsplanen är 

digital och det kan läsas på kommunens hemsida via länken: 

www.odeshog.se/oversiktsplan 

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 18 juni 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens presidium ingår i styrgruppen för  översiktspla-

nens framtagande.  

Beslutsunderlag 

Utställningsversion av ny översiktsplan 

Tjänsteskrivelse 2020-06-10   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 74 Dnr 2020/00071 210 

Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och all-
männa råd om planbeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Yttrande lämnas enligt förslag i tjänsteskrivelse daterad 2020-06-10 

med viss justering.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ödeshögs kommun har fått Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna 

råd om planbeskrivning på remiss. 

I det pågående arbetet med att skapa en digital samhällsbyggnadsprocess har 

Boverket fått bemyndigande att ta fram föreskrifter om standarder för hur 

plankartor och planbeskrivningar ska utformas för att de på ett standardiserat 

sätt ska kunna tillgängliggöras digitalt.  

Att plankartans bestämmelser och gränser kan skickas digitalt mellan olika 

aktörer har stor betydelse för att effektivisera plan- och bygglovsprocessen. 

Behovet av att på motsvarande sätt standardisera utformningen av 

planbeskrivningarna förefaller vara mindre och det finns en risk för att ett 

standardiserat utförande för hela riket kommer leda till krav på mer 

omfattande planbeskrivningar och annan dokumentation och därmed även 

längre och dyrare planprocesser.  

Detta framstår inte som osannolikt med tanke på alla de krav på tydliga 

redovisningar av olika sakförhållanden som idag förs fram från olika aktörer 

och där den beskrivande texten ökat närmast lavinartat sedan plan- och 

bygglagen infördes 1987.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Jonni Harrius (KD): Ordet ”tveksam” i förslag till yttrande byts ut till en 

tydligare formulering 

Nämnden ställer sig bakom förslaget.  

Beslutsunderlag 

Boverkets remiss 

Tjänsteskrivelse 2020-06-10      
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§ 75 Dnr 2020/00083 041 

Preliminärt planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-
2023 för samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Samhällsbyggnadsnämndens preliminära planeringsdirektiv 2021 

med plan för 2022-2023 antas.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Planeringsdirektivet med budget är det övergripande och överordnade styr-

dokumentet för Ödeshögs kommuns nämnder och bolagsstyrelser. 

Kommunfullmäktige ska fastställa de yttre begränsningarna, målen och de 

kritiska kvalitetsfaktorerna för nämndernas budgetarbete genom beslut om 

planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2023. Styrdokumentet innehåller 

bland annat planeringsförutsättningar, vision, mål, kritiska kvalitetsfaktorer 

samt direktiv och ekonomiska ramar för 2021. 

Nämnderna ska utifrån den tilldelade budgeten arbeta fram preliminära pla-

neringsdirektiv under april-juni för att sedan slutligt anta dem under decem-

ber månad. 

Beslutsunderlag 

Preliminärt planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2023 för samhälls-

byggnadsnämnden 

Tjänsteskrivelse 2020-06-10   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 76 Dnr 2020/00088 002 

Delegering av ärenden enligt lagen om tillfälliga smitt-
skyddsåtgärder på serveringsställen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Med stöd av 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 5 § kommunallagen 

(2017:725), KL, och med beaktande av de begränsningar som fram-

går av 6 kap. 38 § KL beslutar samhällsbyggnadsnämnden att i 

redovisade ärendegrupper uppdra beslutanderätten till där angivna 

delegater.   

 Delegationen gäller i det fall lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder 

antas i riksdagen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsomyndigheten tog i mars 2020 fram föreskrifter för att kunna utföra 

tillsyn på bland annat restauranger och caféer. I föreskrifterna anges att 

smittskyddsläkaren ska samråda med kommunen. Det innebär att den nämnd 

som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet på förfrågan av 

smittskyddsläkare ska kontrollera att verksamhetsutövare infört ändamålsen-

liga rutiner om förhindrande av smitta av covid-19 i sin egenkontroll. Det 

innebär att kommunen utför tillsyn men smittskyddsläkaren har rådighet att 

utföra förbud mot de verksamheter som inte följer föreskrifterna.  

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen planeras 

träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla året ut. Den stora skillnaden med nya 

lagförslaget är att kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor pe-

kats ut som ansvarig tillsynsmyndighet för den nya lagen. Det innebär att 

den kommunala nämnden både utför inspektioner och fattar beslut om att 

serveringsställen måste vidta åtgärder eller stänga.  

Nämnden ska inte ta betalt av verksamhetsutövaren för tillsynen av serve-

ringsställena. Kommunerna ska i stället ersättas genom statsbidrag fördelat 

på antal serveringsställen i kommunen som har minst en anställd. 

Eftersom beslut enligt den nya lagen kan komma att behöva fattas snabbt 

efter lagens ikraftträdande bör nämnden fatta beslut om att delegera beslu-

tanderätten i flera frågor.  
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Beslutsunderlag 

Promemoria från Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

Delegationsordning enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Berörda delegater 
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§ 77 Dnr 2020/00001 002 

Anmälan av delegationsbeslut för samhällsbyggnads-
nämnden 

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 

2020-05-11—2020-06-07.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-08 

Utdrag från verksamhetssystem 

Sammanställning av föreningsbidrag och studieförbundsbidrag   

 

----- 

 

 


