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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-05 
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Beslutande 

Övriga närvarande 

Juste rare 

Justeringens 

plats och tid 

Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tings1yd 
Måndagen den 5 februari 2018, kl_l3_00-15_05 

Christian Ward (M), ordf. 
Håkan Karlsson (S) 
Jan-Åke Cesar (S) 
Marie-Louise Hilmersson (C) 
Karl-Gustav Sjökvist (C) 

Elisabet Ekberg (Nämndsekreterare) 
Camilla Nonman (Miljö- och byggnadschef) 
Daniel Gustafsson (Ekonomichef), § 9 
Birgitta Holgersson (Planarkitekt), § 11 
Jan Metsjö (Miljö- och hälsoskyddsinspektör), § 12-13 
Inger Gummesson (Bygglovshandläggare ), § 14 
David Odenmo (Bygglovshandläggare ), § 15 

Karl-Gustav Sjökvist (C) 

Kommunledningsförvaltningen 2018-02-12, kl.08_30 

Under
skrifter Sek,etern,e E~ ~ -· PacagcafS-19 

Ordförande ~ -- -------------------- - ---------
Christian Ward 

Justerare ~ r1 ~)f!f: ... ?;CJ1t';~/ 
Karl-Gula~~ Sjökvist 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag . 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 

anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

Miljö- och byggnadsnämnden 

2018-02-05 

Datum då 

2018-02-13 anslaget tas ned 2018-03-07 

Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd 

__ t~v. ____________ _ 
Elisabet Ekberg 

I Utdrng,besty,-kande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(34) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-05 

§ 5 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden fastställer dagordningen enligt utsänd 
föredragningslista. 

Beskrivning av ärendet 

Före ligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. 

I Utdragsbosty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(34) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-05 

§ 8 

Information från miljö- och byggnadsförvaltningen 
Dnr 2018-0077-209 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot infmmationen från miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen informerar om: 

- enkät om företagsklimatet gällande myndighetsutövning. 
- att det börjar en ny miljö- och hälsoskyddsinspektör den 13 februari 2018 

som heter Magdalena Klint. 

Nämndsekreteraren delar ut material rörande bestämmelser om 
ledamöternas arvoden som gäller från och med den 1 januari 2018. 

'"~ I tfr;; I Utdmgsbesty,kand, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(34) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-05 

§9 

Information om internbudget 2018 
Dm 2017-1472-041 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot inf01mationen om miljö- och 
byggnadsnämndens internbudget 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomichefen info1merar om miljö- och byggnadsnämndens internbudget 
för 2018. 

Beslutsunderlag 

1. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-12-19 § 207, 
Internbudget 2018. 

I Utdragsbesty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(34) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-05 

§ 10 

Handlingsplan för intern kontroll 2018 inom miljö- och 
byggnadsförvaltningens verksamhetsområde 
Dnr 2018-0006-205 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden fastställer utvalda kontrollmål för intern 
kontroll 2018 inom miljö- och byggnadsförvaltningens 
verksamhetsområde, samt överför dessa till "Handlingsplan för intern 
kontroll 2018 inom miljö- och byggnadsförvaltningens 
verksamhetsområde". 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska 
nämnder/styrelser med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys 
(ROV-analys) årligen upprätta en handlingsplan för den interna kontrollen. 
Miljö- och byggnadschef och planarkitekt har tagit fram ett antal riskbilder 
som skulle kunna inträffa på miljö- och byggnadsförvaltningen och 
genomfö1i en ROV-analys på dessa. 

Utifrån framtaget material ska miljö- och byggnadsnämnden besluta om 
detta ska ligga till grund för granskning i 2018 års interna kontroll. Utöver 
dessa kontrollmål ska även det redan beslutade kommunövergripande 
kontrollmålet finnas med. I förslag till handlingsplan ska kontrollmålen och 
beskrivning av hur kontrollen ska ske specificeras. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2018-01-18 . 
2. Förslag till handlingsplan för intern kontroll 2018 inom miljö- och 

byggnadsförvaltningens verksamhetsområde. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadschef 
Säkerhetssamordnare 
Planarkitekt 

Just::s:il ~f~ I Utdragsbesty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(34) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-05 

§ 12 

Åtgärdsplan för livsmedel 
Dm 2017-1251-469 

Beslut 

1. Miijö- och byggnadsnämnden beslutar att översända åtgärdsplanen för 
avvikelser inom livsmedelskontrollen, bilaga 1, enligt Länsstyrelsens 
revisionsrapport ärende m. 281-4802-17. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen genomförde den 7 november 201 7 en revision av 
samhällsbyggnadsnämndens offentliga livsmedelskontroll varvid ett antal 
avvikelser konstaterades. Länsstyrelsen bedömde i revisionen att 
samhällsbyggnadsnämnden inte hade en fungerande riskbaserad operativ 
livsmedelskontroll beroende på konstaterad resursbrist av kontrollpersonal. 
Det saknades tillsyns- och behovsutredning för 2017 beroende på 
omorganisation/flytt och ny personal. 

Nämnden hade inte hunnit med att kontrollera de objekt som ska 
kontrolleras under året och inte heller under 2015 enligt planen beroende på 
att det saknats tillräckligt med personella resurser utifrån antalet objekt och 
kontrolltimmar. Det var också otydligt om nämnden hade full 
kostnadstäckning för kontrollerna. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat en plan för att komma 
tillrätta med de konstaterade avvikelserna i revisionsrapporten. Bland annat 
ska en ny kontrollplan för livsmedelskontrollen 2018 upprättas där målen för 
kontrollen ska bestämmas och hur de ska följas upp och redovisas. Ett nytt 
beräkningsunderlag ska tas fram för timtaxan enligt SKL:s mall. Ett antal 
rutiner för den nya miljö- och byggnadsnämndens livsmedelskontroll ska 
revideras och nya ska tas fram. 

Föreligger förslag att miljö- och byggnadsnämnden ska besluta att översända 
åtgärdsplanen för avvikelser inom livsmedelskontrollen enligt 
Länsstyrelsens revisionsrapport ärende m. 281-4802-17. 

I Utdragsbesty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(34) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-05 

§ 12 fotisättning 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen 2018-01-18. 
2. Åtgärdsplan livsmedel. 
3. Slutrapp01i angående Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i 

Tingsryds kommun, 2017-12-20. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Ju,~ I $y~/ I i Utdrngsbesty,kande 



bilaga 1 MBN § 12 2018-02-05 

Åtgärdsplan livsmedel. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat en plan för att komma tillrätta med de konstaterade 
ayvlkelserna i revisionsrapporten. Bland annat ska en ny kontrollplan för livsmedelskontrollen 2018 
upprättas där målen för kQntrollen ska bestämmas och hur de ska följas upp och redovisas. 
Rapportering till nämnden om hur <1rbetet fortskrider kommer.att ske varannan månad. Ett nytt 
beräknings1,mderlag ska tas fr~m för timtaxan enli_gt SKLs mall. Ett antal rutiner för den nya Miljö- och 
byggnadsnämndens livsmedelskontroll ska revideras och nya ska tas fram. 

Avvikelse hur när 
Mål för.livsmedelskontrollen saknades I kåntröllplanen Till februarin~mnden 2018~02-26 
Kontrollplan saknades Till februarinämnden 2018-02-26 
Behovsinventering saknades Till februarinämnden 2018,02-26 
Utbildningsplan bristfällig Dricksvatten Senast mars månad 
Provtagningsplan saknades, I kontrollplanen Till februarinämnden 2018-02-26. 
Hur omh~ndertagande av partier kan ske. Senast juni månad. 
Finansiering, beräkningsunderlag för taxan. Tillsammans med översyn under året 

ekonomiavd. 
Rutiner för riskklassificering, inkommande Rutin och Löpande under året 
vattenprover från VA, mm mallgn.ippeh 
Ny l<antrollrapportmall Inspektör, Februari 

samverkan 
Rutin för uppföljning av I kontrollplanen Till februarinämnden 2018-02-26 
livsmedelskontrollen under året. 
'Beredskapspl,m Färdigställs m ha Under året 

säkerhetssamord. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(34) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-05 

§ 13 

Förslag till föreläggande om städning och egenkontroll 
på Urshultsskolan 
Dnr 2015-0049-442 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 § och 26 
kap 14 § miljöbalken (1998:808) att förelägga bildningsnämnden, 
Tingsryds kommun (arg.nr 212000-0621) med verksamheten 
Urshultsskolan att vidta de åtgärder som framgår av nedanstående 
punkter. 

• Säkerställa om att rutinerna för städningen fungerar. 
• Dokumentation i form av checklista där det går att utläsa resultat 

veckovis ska redovisas för miljö- och byggnadsförvaltningen var 14 
dag och senast efterföljande onsdag vid varje redovisningstillfälle 
fram till den 30 juni 2018. Vaije redovisningstillfälle förenas med 
vite av 5000 kr per gång. 

Beslutet gäller även om det överklagas. 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen konstaterade vid uppföljande 
tillsynsbesök 2016-10-13 och 2017-04-26 av kontrollen 2014-09-22 att 
städningen på skolan har varit bristfällig under en längre tid. På skolan går 
det en pojke som har besvär med allergier mot damm, pollen, kvalster med 
mera och behöver fungerande och ofta städning. Bildningsnämnden 
förelades 2017-06-01 dnr: 2015-0049-442/9 att under andra halvåret av 
2017 rappmiera resultat från den veckovisa rengöringskontrollen enligt 
checklista till miljö- och byggnadsförvaltningen var 14 dag. Detta fungerade 
med några undantag fram till och med vecka 40 därefter upphörde det helt 
och hållet. Rektor och städchef erhöll en påminnelse den 14 november 2017 
om uteblivet resultat men ingenting hände. 

Bakgrund 

Vid kontrollen 2016-10-13 fanns det klagomål på städningen från 
personalen. Vid inspektionen konterades att det var väldigt dammigt på 
hyllor, i fönsterkarmai· samt ovanpå skåp i fritidslokalerna samt i vissa av 

I Utdrng,besty,kande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(34) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-05 

§ 13 fortsättning 

klassrummen. Klädda soffor fanns på fritidsavdelningarna. Dessa städades 
endast vid storstädning. Klädsel hade troligen aldrig tagits av och tvättats 
enligt personal på plats. 

Det finns behov av allergistäd på skolan. En pojke är allergisk mot damm, 
pollen, kvalster med mera. Han mår enligt personal inte bra i skolan. Skolan 
har satt in extra städ i form av städning varje dag på golvet i hans klassrum 
samt närliggande utiymmen. Denna extra städning kunde inte visas upp i 
något städschema vid besöket. Rektorn ska ta kontakt med städchef för att 
diskutera allergistädningens utformning, då den extra golvstädningen inte är 
tillräcklig. Klädda möbler bör inte finnas i utrymmen där det finns behov av 
allergistädning. 

Vid kontrollen 2017-04-26 inspekterades de båda fri tidslokalerna, 
omklädningsrum, idrottshall, träslöjden samt ett av klassrummen. I 
klassrummet som inspekterades går pojken som besväras av allergi. Det var 
väldigt dammigt på hyllor, i fönsterkarmar samt ovanpå skåp vid 
inspektionstillfället i samtliga ut1ymmen. Enligt städsamordnaren ska fria 
ytor städas tre gånger i veckan enligt städschema. Städning ovanpå skåp 
högre än axelhöjd görs dock endast vid storstädning. Ytor som är belamrade 
städas inte av städpersonalen som endast tar fria ytor. Mycket ytor som 
bänkar och hyllor var belamrade med saker och städas därmed inte. Rutin 
saknades för b01iplockande av saker innan städning. 

Klädda soffor fanns på båda fritidsavdelningarna. På fritids på plan 4 fanns 
en tygsoffa. Dynorna i denna soffa hade avtagbar klädsel. Soffan på 
fritidsavdelningen pärlan hade inte avtagbar klädsel alls. På pärlan fanns 
också klädda stolar, lösa mattor, en filt, en textiltavla och en duk. Sofforna 
städades endast vid storstädning. Hur denna städning gick till var osäke1i. 
Det var mycket damm i sofforna och på de stoppade stolarna vid 
inspektionstillfället. Klädda möbler och textilier bör användas så sparsamt 
som möjligt och särskilt i utrymmen där det vistas barn med allergi. 
Ändamålsenliga rutiner saknades för städning· och tvätt av textilier så som 
stoppade möbler, lösa mattor och gardiner. Enligt folkhälsomyndighetens 
allmänna råd bör städning av stoppade möbler och mattor ske dagligen. 

Toaletter var dåligt städade. Personalen berättade att städ ibland stänger 
vissa toaletter som är ostädade. Detta leder till att belastningen ökar på de 
övriga toaletterna. Vissa elever undviker att gå på toaletten. 

Jus~ I ~f~ I Utdragsbesty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(34) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-05 

§ 13 fortsättning 

I omklädningsrummen och i gymnastik.hallen var det väldigt dåligt städat. 
Det var mycket smutsigt och dammigt. Akustikplattorna i taket var dammiga 
och svåra att städa. Akustikplattor i textil och skummaterial bedöms vara 
olämpligt i duschutrymmen. 

Bedömning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömde vid tiden för föreläggandet den 
2017-06-01 dm: 2015-0049-442/9 att städningen inte har fungerat 
tillfredställande under en längre tid och att det har blivit sämre emedan 
kraven har ökat eftersom det finns en elev som behöver "allergistäd" på 
skolan, vilket måste styras upp genom den lagstiftade egenkontrollen. 
Egenkontrollen har inte fungerat under en större del av höstte1minen. Enligt 
de rapporter som ändå inkommit har städningen varit både si och så. Det har 
varierat en hel del vilket visar att kontinuerlig uppföljning av resultatet 
behövs. 

Lagrum 

Miljöbalken (1998:808) 

2 kap 2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors 
hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap 3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta 
de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig 
verksamhet användas bästa möjliga teknik. 

26 kap 9 § En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. 
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte 
tillgripas. 

I Utdragsbestyckande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(34) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-05 

§ 13 fortsättning 

26 kap 14 § Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

26 kap 19 § Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan 
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall 
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller 
förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller 
vidtar sådan åtgärd skall också genom egna undersökningar eller på annat 
sätt hålla sig undenättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på 
miljön. Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till 
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om 
tillsynsmyndigheten begär det. Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela näimare föreskrifter om kontrollen. 

26 kap 21 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet 
eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i 
föreskriftei· som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna 
de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller 
också för den som annars fu· skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan 
verksamhet. 

FoHMFS 2014:19. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i 
skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. 

Kommunicering 

Bristerna har tidigare kommunicerats i kontrollrapport 
dm: 2015-0049-442/8. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen 2018-01-19. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Bildningsnämnden 
Rektor för rektorsområde 2 Ryd/Urshult 

I Utdrngsbosty,kande 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-05 

§ 16 

Yttrande gällande näringslivsstrategi för Tingsryds 
kommun 
Dm 2018-0050-149 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande; 

I näringslivsstrategin står det att i strategin skall anges syftet med 
strategin, styrning, hur näringslivsarbetet skall gå till, strategiska 
utvecklingsområden (fokusområden) och mål för dessa. 
Näringslivsstrategin kan göras tydligare genom att för vaije fokusområde 
ha kopplade mål och därefter en handlingsplan för hur man skall uppnå 
varje fokusområdes mål. För att uppföljningen skall kunna visa om man 
går åt rätt håll gällande de olika fokusområdena bör det också vara 
tydligt hur uppföljningen är kopplad till de olika fokusområdena. I 
handlingsplanen står det: ha en god framförhållning och attrahera 
nyetableringar genom god plan- och markberedskap och tillgängliga 
kontors- och industrilokaler. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att 
meningen istället skrivs: ha en god framförhållning och attrahera 
nyetableringar genom god plan- och markberedskap. Miljö- och 
byggnadsnämnden påpekar också att näringslivet består av mer än Vi 
företagare . I strategin bör det även framgå att infrastrukturen gäller alla 
delar i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingsavdelningen har tagit fram ett förslag till en näringslivsstrategi 
för Tingsryds kommun. Strategin har skickats på remiss till miljö- och 
byggnadsnämnden. Utgångspunkten är att Tingsryds kommun tillsammans 
med näringslivet i Tings1yds kommun och dess olika organisationer, skolan 
och regionen tar ett gemensamt ansvar för att arbeta med att ha ett starkt och 
växande näringsliv. Strategin gäller för perioden 2018-203 0 och åtföljs av 
en handlingsplan som revideras årligen. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag är att miljö- och 
byggnadsnämnden ska lämna följande yttrande gällande näringslivsstrategi 
för Tings1yds kommun; I näringslivsstrategin står det att i strategin skall 
anges syftet med strategin, styrning, hur näringslivsarbetet skall gå till, 
strategiska utvecklingsområden (fokusområden) och mål för dessa. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-05 

§ 16 fortsättning 

Näringslivsstrategin kan göras tydligare genom att för vmje fokusområde ha 
kopplade mål och därefter en handlingsplan för hur man skall uppnå varje 
fokusområdes mål. För att uppföljningen skall kunna visa om man går åt rätt 
håll gällande de olika fokusområdena bör det också vara tydligt hur 
uppföljningen är kopplad till de olika fokusområdena. I handlingsplanen står 
det: ha en god framförhållning och attrahera nyetableringar genom god plan
och markberedskap och tillgängliga kontors- och industrilokaler. Miljö- och 
byggnadsnämnden föreslår att meningen istället skrivs: ha en god 
framförhållning och attrahera nyetableringar genom god plan- och 
mark beredskap. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2018-01-28. 
2. Förslag till näringslivsstrategi Tingsryds kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie-Louise Hilmersson (C) yrkar att det i miljö- och byggnadsnämndens 
yttrande ska påpekas att näringslivet består av mer än Vi företagare och att 
det i strategin bör framgå att infrastrukturen gäller alla delar i kommunen. 

Beslutet skickas till 
U tvecklingschef 

Ju,,z I tr ~, I 

I Utdrngsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(34) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-05 

§ 17 

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens 
delegationsordning 
Dm 2018-0001-201 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden antar ändringar i miljö- och 
byggnadsnämndens delegationsordning i enlighet med bilaga 1. 
(Röd text ersätts med svart text.) 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden antog 2018-01-08 § 2 en delegationsordning. 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har uppmärksammat att en revidering av 
denna behöver göras. 

Föreligger förslag att miljö- och byggnadsnämnden ska anta föreslagna 
ändringar i miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag på ytterligare ändringar i miljö- och byggnadsnämndens 
delegationsordning. 

2. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2018-01-28. 
3. Förslag på ändringar i miljö- och byggnadsnämndens 

delegationsordning. 
4. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2018-01-08 § 2, 

Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Miljö- och byggnadschefen föreslår ytterligare ändringar rörande 
delegationspunkt 5.59 och 6.35 i miljö- och byggnadsnämndens 
delegationsordning. 

Jus~ 111~~ I Utdragsbostyckand, 



BILAGA 1 

5.1 Beslut om bygglov där den sökta åtgärden awiker från (Byggnadsinspektör) 
detaljplan eller områdesbestämmelser och berörda 

Bygglovhandläggare grannar inte haft någon erinran. 

5.2 Beslut om bygglov där den sökta åtgärden avviker från Bygglovhandläggare 
detaljplan eller områdesbestämmelser och berörda 
grannar inte haft någon erinran 

5-3 Beslut om bygglov för nybyggnad av en- eller (Byggnadsinspektör) 
tvåbostadshus utanför område med detaljplan men 

Bygglovhandläggare inom ramen för de villkor som bestämts i bindande 
förhandsbesked 

~ M~ 

(Delegationen innebär 

awikelse med högst 25 % över 
befintlig byggrätt, ändrad användning, 
användning av prickmark. Över yta 
och byggnadshöjd) 

(Delegationen innebär 

awikelse med högst 25 % över 
befintlig byggrätt. Ändrad 
användning, användning av 
prickmark. Över yta och 

byggnadshöjd 

Delegationen innebär 

avvikelse med högst 10% 

över befintlig byggrätt. 

(9 kap. 2 § 

1-2 st . och 

9 kap. 35 § 2 st . PB 

L) 

9 kap. 2 § 

1-2 st. och 

9. PBL 

9 kap. 2 § 

1-2 st . och 

9 kap. 35 § 2 st . PBL 

9 kap. 2 § 1-2 

st. samt 9 kap. 

30-32 a §§ PBL 
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Q) 

co 
Q) 
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->. 
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5.12 Beslut om bygglov för byte av färg, Bygglov handläggare (9 kap. 2 § 1 st . 

fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra 
p. 3 c samt 8 § 1 st. 

åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre 
p. 2 c PBL) 

utseende. 9 kap. 2 § 1 st. 
p. 3 c samt 9 § 30-
31a 

5.13 Beslut om att i område av värdefull miljö (Byggnads inspektör) Bygglov ska lämnas inom den 9 kap. 8 § 1 st. p. 
underhålla ett byggnadsverk eller ett utsträckning som framgår av 2 bPBL 
bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §. Bygglov handläggare detaljplan eller 

områdes bestämmelser. 

Beslut om tidsbegränsat bygglov i de fall åtgärden Byggnadsinspektör 
9 kap. 33 § PBL 

5.22 
har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig 
användning av byggnad eller mark, eller om Bygglov handläggare 

åtgärden har ringa påverkan på omgivningen. 

5.23 Beslut om tidsbegränsat bygglov för Byggnadsinspektör Observera att paragrafen 9 kap:. 33 a§ 
nybyggnad för bostadsändamåL Bygglov handläggare upphör att gälla 2023-05-01 PBL. 

5.24 Beslut om lov med villkoret att planbeslutet B yggnadsinspektör 9 kap. 36-38 §§ 

vinner laga kraft, att fastighetsägaren har Bygglov handläggare PBL 

betalat gatukostnader eller, vid lov i efterhand, 
skyldighet att vidta de ändringar i det utförda 
som behövs. 

-~ ~ ::; 



5.25 

5.26 

5.27 

5.29 

~ 

Beslut att utse ny kontrollansvarig om en 
kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag. 

Beslut att ge startbesked i 
beslut om lov, eller snarast möjligt därefter, om 
det enligt 10 kap. 14 § PBL inte behövs något 
tekniskt samråd. 

Beslut att ge startbesked i 
beslut om lov, eller snarast möjligt därefter 

Beslut om att förelägga byggherren att ge in de 
ytterligare handlingar som behövs för prövningen av 
frågan om startbesked. 

Beslut om att det för rivningsåtgärder inte krävs 
en kontrollplan. 

~5 

Byggnadsinspekt 
ör 
Bygglovhandläg 
gare 

B yggnadsinspektör 

B ygglovhandläggar 

e 

Byggnadsinspektör 
Bygglovhandläggare 

Byggnads
Inspektör 
Bygglovhandlägg 
are 

Byggherren bör lämna förslag på 
ny kontrollansvarig 

Endast om det inte behövs tekniskt 
samråd enligt I O kap. 14 § PBL 

10 kap. 13 § 
PBL 

10 kap. 22 § 1 st. 
p. 1 PBL 

10 kap. 22-23 § 

10 kap . 22 § 
1 st. p. 2 PBL. 

10 kap. 18 § 
PBL 



5.30 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller Byggnads- 10 kap. 29 § 

rivningsåtgärdema eller för kontrollen. Inspektör PBL 

Bygglovhandlägg 
are 

5.31 Beslut om att ge slutbesked. Byggnadsinspektör 10 kap. 34 § 
PBL 

Bygglovhandläggar 10 kap. 34-35 § 
PBL 

e 

5.32 Beslut om att ge interimistiskt slutbesked. Byggnadsinspektör 10 kap. 36 § 

Bygglovhandläggar PBL 

e 

5.33 Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att Byggnadsinspektör 10 kap. 4 § PBL 

slutbesked lämnats. Bygglovhandläggar 
e 

5,38 Beslut om avskrivning av tillsynsärenden där Byggnadsinspektör 11 kap. 19-24 

rättelse har gjorts. Bygglovhandlägggare §§ PBL 

5.39 Beslut om att ansöka om utdömande av Byggnads- Nämnden beslutar om utdömande av vite, 6 § viteslagen 
vite. inspektör delegat beslutar om att ansöka hos mark- och 11 kap. 

och miljödomstolen om utdömandet av 
vitet 37 § PBL 

Bygglovhandlägg 
are 

~ ·7s_ 



5-47 Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig Byggnads inspektör Föreläggandet ska innehålla en 6 kap . 10 § I st. 
åtgärd enligt 6 kap. 5 § PBF är ofullständig, Bygglovhandläggar upplysning om att anmälan kan PBF 
förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en e komma att avvisas eller ärendet 6 kap. 10 § 1 st. 
viss tid. avgöras i befintligt skick om PBF 

föreläggandet inte följs 

5-48 Beslut om att avvisa en anmälan om ett Byggnadsinspektör 6 kap. JO § 2 st. 

föreläggande att avhjälpa brister i anmälan inte Bygglovhandläggar PBF 

följs , och anmälan är så ofullständig att den inte e 6 kap. 10 § 2 st. 
kan handläggas i sak. PBF 

5-49 Beslut om att fastställa Byggnadsinspektör 7 kap. 4 §§ PBF 

kontrollansvarig. Bygglovhandläggare 7 kap. 4 § PBF 

5.50 Beslut om att kontrollansvarig inte krävs. Byggnadsinspektör 7 kap. 5 §§ I st . p. 
2-14 PBF 

Bygglovhandläggare 7 kap. 5 § 1 st. p. 2-
14 PBF 

5.51 Beslut om att förelägga den som äger eller Byggnads- Detta ska ske om det krävs för att 8 kap. 6 § PBF 
ansvarar för en motordriven anordning som är inspektör säkerställa att anordningen 
installerad i ett byggnadsverk, att uppfyller de krav som ställs enligt 8 
se till att anordningen kontrolleras. Bygglovhandlägg kap. 4 § PBL. 

are 
I beslutet ska anges vad som ska 
undersökas. 

c;:::z_ 
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5.52 Beslut om längre Byggnads- 3 kap. 16 § BFS 

besiktningsintervall. inspektör 
2016:2, H 16 

3 kap. 16 § BFS 
2016:11, H 17 

5.53 Beslut om anstånd med besiktning i fall där det Byggnads- 3 kap. 17 § BFS 
finns särskilda skäl. inspektör 2016:2, H 16 

3 kap. 17 § BFS 
2016:11 , H 7 

5.54 Beslut om användningsförbud för hissar och andra Byggnads- 5 kap. 13-15 §§ 

motordrivna anordningar. inspektör PBF, 3 kap. 3-4 

Bygglovhandlägg §§ BFS 20 16:2 
H 16 

are 
5 kap. 13-15 §§ 
PBF, 3 kap. 3-4 
§§ BFS 2016:2 
H 17 

~ y~ 



5.55 Beslut om. senareläggning av Byggnads- BFS 2011 :16 

besiktningstidpunkt ifråga om inspektör OVK l, 

ventilationssystem om det finns särskilda skäl. Bygglovhandlägg 
ändrad 2012:6, 
OVK.2 , 4 § 

are 

BFS 2017:10 
, OVK3 4 § 

5.56 Beslut om föreläggande m.ot en byggnads ägare Byggnads- Se 5 kap. 1-7 §§ PBF för skyldigheter. 

som. inte fullgör sina skyldigheter ifråga om inspektör Gäller föreläggande utan vite. Se även Il kap. 19-20 

funktionskontroll av ventilationssystem. 
BFS 2011:16, OVK* 1 och 2 §§ PBL 
(*Boverkets föreskrifter och allmänna 

Bygglovhandlägg råd om funktionskontroll och certifiering 
are 

av sakkunniga funktionskontrollanterl 

5.58 Beslut om prövning av behov och beslut i frågan B yggnadsinspektör 3§lagom 
om färdigställandeskydd. Bygglovhandläggare färdigställande-

skydd 

5-44 Beslut om att entlediga kontrollansvarig om Byggnads- 11 kap. 35 § 

denne har åsidosatt sina skyldigheter enligt 10 inspektör PBL 

kap . 11 § PBL 

Beslut om att entlediga kontrollansvarig om 
denne har åsidosatt sina skyldigheter enligt 10 
kap. 11 § PBL samt beslut att utse ny 
kontrollansvarig 

-52- !Z-f§ 



5.59 Beslut att avge yttrande till lantmäteriet vid begäran Miljö- och 3 kap. 1-3 §§ FBL 

om samråd, godkännande av förrättning m.m hälsoskyddsinspektör 

16.35 I Besluta i anmälnings-, tillstånds- och tillsynsärenden 
angående värmepumpar 

I Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

117 -19 §§ FMH 

~ 7<;; 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(34) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-05 

§ 18 

Information om avvikelser 
Dm 2018-0076-209 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot infmmationen om avvikelser. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen infmmerar om att miljö- och 
byggnadsförvaltningens handläggning av ärenden ligger efter eftersom 
diarieföring av handlingar inte har skett och gjort att förvaltningen inte har 
kunnat ta del av handlingar. Som ett exempel har miljö- och 
byggnadsförvaltningen en tjänstegaranti rörande bygglovsansökan/ anmälan 
där det utlovas att vid anmälan om eldstad/rökkanal garanterar miljö- och 
byggnadsnämnden att beslut ska vara fattat och expedierat inom 5 
arbetsdagar från det att kompletta handlingar diarieförts på miljö- och 
byggnadsförvaltningen. Under januari 2018 har två eldstadsansökningar inte 
kunnat handläggas i tid på grund av att handlingar inte har varit diarieförda. 

I Utdrng,;bosty,kande 



~Tingsryds 
\:!;)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(34) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-05 

§ 19 

Beslut om samt återrapportering från kurser, 
konferenser, nätverk och politikerbesök 
Dm 2018-0078-200 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att det inte är aktuellt med 
någon kommande kurs/konferens eller någon åtenappmtering ifrån 
tidigare kurs/konferens eller från nätverk/politikerbesök. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att det inte är aktuellt med någon 
kommande kurs/konferens . Det finns heller ingen som har något att 
åte1rnpp01tera ifrån tidigare kurs/konferens eller från nätverk/politikerbesök. 

I Utd;agsbesty,kande 




