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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 114-121 

 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 2019-11-18 

Datum då protokollet justerades 2019-11-22 

Datum då tillkännagivandet 
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Datum då publiceringen av 
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§ 114 Dnr 2019/00009  

Fastställelse av föredragningslista 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Föredragningslistan fastställs.      

 

----- 
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§ 115 Dnr 2019/00121 001 

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

Miljö- och byggnämndens beslut 

Följande yttrande lämnas till kommunstyrelsen: 

1. I samråd med barn- och utbildningsnämnden föreslås att kommunens 

kultur- och fritidsfrågor, inklusive tilldelade medel, i sin helhet över-

går till miljö- och byggnämnden.  

2. Miljö- och byggnämnden föreslår ett namnbyte av nämnden till sam-

hällsbyggnadsnämnd i samband med att kultur- och fritidsfrågorna 

införlivas i nämnden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av kommunens ekonomiska läge har en översyn av den 

politiska organisationen genomförts och vid sammanträde 2019-10-30 

beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige en avveckling av 

kultur- och fritidsnämnden från och med 2020-01-01. 

Då kultur- och fritidsnämnden upphör ska frågorna som nämnden hanterat 

överföras till en eller flera andra nämnder. Då förändringen sker vid in-

gången av nytt budgetår ska också de medel som nämnden fått i ramtill-

delning i kommunfullmäktiges planeringsdirektiv följa frågorna. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med bildnings- och 

kulturförvaltningen enats om ett förslag där de frågor som idag hanteras av 

kultur- och fritidsnämnden i sin helhet övergår till miljö- och byggnämnden. 

I samband med att frågorna övergår till nämnden föreslås ett namnbyte till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till nämnden för yttrande senast 

2019-11-19.   
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Förslag till beslut under sammanträdet 

Jonni Harrius (KD): Punkt 1 och 2 i tjänsteskrivelsen lämnas som yttrande 

till kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-13  

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 116 Dnr 2019/00078 439 

Återremitterat ärende - Motion om statligt bidrag till det 
lokala naturvårdsprojektet, våtmarksutredning i 
Ödeshögs kommun 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att under-

söka om en förlängning av LONA-bidraget är möjlig. 

2. Invänta utredning och eventuell samverkan gällande miljö och natur-

vård med annan kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöpartiet de Gröna i Ödeshög har lämnat in en motion till kommunfull-

mäktige gällande statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "våtmarks-

utredning i Ödeshögs kommun". I motionen föreslås att kommunen skjuter 

till de 48 000 kr som behövs för att kunna genomföra beviljat projekt, vilket 

motsvarar ca 10 % av de beviljade medlen. 

Miljö- och byggnämnden har fått möjlighet att yttra sig i ärendet och ställer 

sig positiv till motionen under förutsättning att nämndens äskade medel om 

100 tkr till naturvård beviljas i 2020 års planeringsdirektiv. 

Det tillkommande behovet beskrivs i nämndens preliminära planerings-

direktiv som ett så kallat grönt behov, det vill säga behovet är kopplat till ett 

utvecklingsuppdrag och ingår inte i nämndens grunduppdrag. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28 att återremittera ärendet till 

miljö- och byggnämnden för vidare utredning av möjligheten att i samverkan 

med annan kommun genomföra projektet.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges återremiss 2019-10-28 

 

----- 
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§ 117 Dnr 2019/00110 006 

Sammanträdesplan 2020 för miljö- och byggnämnden 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Miljö- och byggnämnden sammanträder 20 januari, 24 februari, 23 

mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 24 augusti, 28 september, 26 oktober, 

23 november och 14 december 2020.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan för miljö- och byggnämnden har tagits 

fram av förvaltningen.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Per-Arne Hagby (C): 17 februari flyttas till 24 februari på grund av sport-

lovsvecka 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-07 

Förslag till sammanträdesplan 2020   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 118 Dnr 2019/00007 109 

Information från verksamheterna 

Följande information lämnas: 

 Hästholmen 7:1 - Tidsbegränsad bygglovsansökan gällande FTI-

station har inkommit 

 Ödeshög 5:4 - Tidsbegränsad bygglovsansökan om ändrad använd-

ning till förskola har inkommit 

 Samrådsredogörelse för Hästholmens stationsområde reviderad 

 Möte med kommunrevisionen 2019-11-21 

 Tillsynsärende  

 Bostadsprojekt Sväm 

 

----- 
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§ 119 Dnr 2019/00005 002 

Anmälan av delegationsbeslut för miljö- och 
byggnämnden 

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 

2019-10-14—2019-11-04.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-08 

Utdrag från verksamhetssystem   

 

----- 
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§ 120 Dnr 2019/00026 049 

Delgivning - Översyn av vilka effektiviseringar och 
besparingar som är möjliga att genomföra under 2019 

Följande delges: 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-10-09, § 260 "Uppdrag från 

kommunfullmäktige - Översyn av vilka effektiviseringar och besparingar 

som är möjliga att genomföra under 2019.  

 

----- 
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§ 121 Dnr 2019/00003 009 

Kurser och konferenser 

Följande inbjudan har inkommit: 

Lantbrukarnas Riksförbund och Vreta Kluster inbjuder till dialog kring 

jordbruksmark, Vreta Kluster 29 november 

 

----- 

 




