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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-20 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens 

plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Justerare 

ANSLAG/BEVIS 

Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 
Måndagen den 20 maj 2019, kl.13.00-14.50 

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

Elisabet Ekberg (Nämndsekreterare) 
Camilla Nonman (Miljö- och byggnadschef) 
Birgitta Holgersson (Planarkitekt), § 52 
Åsa Bengtsson (Miljö- och hälsoskyddsinspektör), § 53 
David Odenmo (Bygglovshandläggare), § 55 
Inger Gummesson (Bygglovshandläggare), § 56 

Marie-Louise Hilmersson (C) 

Kommunledningsförvaltningen 2019-05-27, kl.14.00 

Paragraf 47-50, 52-59 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag . 

Organ 

Sam manträdesdatum 

Datum då 

anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

Miljö- och byggnadsnämnden 

2019-05-20 

2019-05-27 

§ 47-50, 52-59 

Datum då 

anslaget tas ned 2019-06-18 

Kommunledningsförvaltningen i Tings1yd 

... -t.. .. ............... .. ..... . 
Elisabet Ekberg 

I Utdragsbestyckand, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(37) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-20 

§ 47 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. 

I Utdragsbesty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(37) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-20 

§ 50 

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

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot info1mationen från miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen informerar om: 

- att upphandlingen är klar gällande nytt ärendehanteringssystem. 

I Utdrngsbesty,kand, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(37) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-20 

§ 54 

Yttrande över VA-policy för Tingsryds kommun 
Dnr 2019-0548-000 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra angående VA-policy 
för Tingsryds kommun. 

Beskrivning av ärendet 

VA-policy beskriver hur Tingsryds kommun avser att arbeta i långsiktiga 
frågor som rör vattenförsö1jning och hantering av dag- och spillvatten. VA
policy fokuserar på förvaltningsövergripande samarbete och utveckling av 
kommunens verksamhet i VA-relaterade frågor. 

Arbetet med VA-policyn staiiades med en workshop där politiker och 
tjänstemän medverkade för att identifiera de viktiga frågorna som rör VA i 
Tings1yds kommun. VA-policyn kommer att ligga till grund för 
åtgärdsplanen, som är nästa steg i Tings1yds kommuns strategiska VA
planering. Strategisk VA-planering är en del av kommunens 
övergripande planering och genomförs i tre steg. 

Föreligger förslag att miljö- och byggnadsnämnden ska besluta att de ej har 
något att erinra angående VA-policy för Tingsryds kommun. 

Besluts underlag 

1. Förslag till VA-policy för Tings1yds kommun. 
2. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2019-05-20. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Utdrngsbesty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(37) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-20 

§ 58 

Information om avvikelser 
Dnr 2019-0070-209 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen om avvikelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen rapporterar om en avvikelseperiod på sju dagar 
gällande diarieföring av handlingar. 

I Utdrngsbesty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(37) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-20 

Justerare 

§ 59 

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

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot infmmationen om att Tingsryds 
kommun, tjänstemän och politiker, ska informera om miljömål/Agenda 
2030 på Tingsryds marknad som äger rum den 29-30 juli 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen infmmerar om att Tingsryds kommun, 
tjänstemän och politiker, ska informera om miljömål/ Agenda 2030 på 
Tingsryds marknad som äger rum den 29-30 juli 2019. 

I Utdragsbesty,kande 




