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§ 1 Fastställande av dagordning 

§ 2 Meddelanden 

§ 3 Delegationsbeslut 

§ 4 Information från miljö- och byggnadsförvaltningen 

§ 5 Nestorn 2, Bygglov nybyggnad LSS-boende med 6 lägenheter, miljö-
hus/fönåd samt marklov parkering 

§ 6 Vasa 4, Ansökan om bygglov för tillbyggnad enbostadshus 

§ 7 Nestorn 2, Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport 

§ 8 Väckelsång 6:79, Ansökan om bygglov för ändrad användning från indu
stri till livsmedelshantering, tillbyggnad, fasadändring och marklov 

§ 9 Inf 01mation om avvikelser 

§ 10 Beslut om samt åtenapportering från kurser, konferenser och 
politikerbesök 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-01 -21 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens 

plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAG/BEVIS 

Sammanträdesrum på Örnens äldreboende, Dackegatan 38, Tings1yd 
Måndagen den 21 januari 2019, kl.14.00-15.15 

Christian Ward (M), ordf. 
Nicklas Johansson (S) 
Bo Arvidsson (KD) 
Marie-Louise Hilmersson (C) 
Kristina Brovall (V) 

Niklas Johansson (S) (Ersättare) 
Karl-Gustav Sjökvist (C) (Ersättare) 
Joakim Ohlsson (V) (Ersättare) 
Elisabet Ekberg (Nämndsekreterare) 
Camilla Norrman (Miljö- och byggnadschef) 
Inger Gummesson (Bygglovshandläggare ), § 5 
David Odenmo (Bygglovshandläggare ), § 6-8 

Marie-Louise Hilmersson (C) 

Kommunledningsförvaltningen 2019-02-04, kl.09.00 

Paragraf 1-10 

Elisabet Ekberg 
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Marie-Louise Hilrnersson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag . 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 

anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

Miljö- och byggnadsnämnden 

2019-01-21 

Datum då 

2019-02-04 anslaget tas ned 2019-02-26 

Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd 

Elisabet Ekberg 

I Utdrng,bostyrlkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(26) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-01-21 

§ 1 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. 

I Utdrag,bosty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(26) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-01-21 

§4 

Information från miljö- och byggnadsförvaltningen 
Dnr 2019-0069-209 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot info1mationen från miljö- och 
byggnadsförval tningen. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen info1merar om: 

- att rekrytering av en bygglovshandläggare kommer att påböijas inom kort. 
- att förvaltningen kommer att utökas med en planarkitekt. 
- att Tings1yds kommun har antagits till projektet "Agenda 2030". 
- att miljö- och byggnadschefen och en av miljö- och 

hälsoskyddsinspektörema kommer att arbeta med projektet "Agenda 
2030" och kommunens egna miljöprogram under 2019. 

- pågående arbete med en handlingsplan för att nå näringslivstrategin. 
- att upphandlingen av ett nytt verksamhetssystem har dragit ut på tiden, 

men att det inom kort kommer att skickas ut ett upphandlingsunderlag. 

I Utdrngsbestydrunde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(26) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-01-21 

§9 

Information om avvikelser 
Dnr 2019-0070-209 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen infmmerar om en avvikelse på två dagar i 
samband med julledighet och en avvikelse på två dagar på grnnd av tekniska 
problem med diarieföringssystemet. 

I Utdrngsbest,,ckande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(26) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-01-21 

§ 10 

Beslut om samt återrapportering från kurser, 
konferenser och politikerbesök 
Dnr 2019-0071-200 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att det inte är aktuellt med 
någon kommande kurs/konferens eller politikerbesök, eller någon 
åte1rnpportering ifrån tidigare kurs/konferens eller från politikerbesök. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att det inte är aktuellt med någon 
kommande kurs/konferens eller politikerbesök. Det finns heller ingen som 
har något att åte1rnpp01iera ifrån tidigare kurs/konferens eller från 
politikerbesök. 

I Utdrngsbestyckande 




