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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-08-26 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens 

plats och tid 

Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 
Måndagen den 26 augusti 2019, kl.13 .00-14.10 

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

Elisabet Ekberg (Nämndsekreterare) 
Camilla Norrman (Miljö- och byggnadschef) 
Inger Gummesson (Bygglovshandläggare), § 75-78 

Marie-Louise Hilmersson (C) 

Kommunledningsförvaltningen 2019-09-05, kl.09.00 

Under
skrifter 
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Marie-Louise Hilmersson 

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

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

Miljö- och byggnadsnämnden 

2019-08-26 

Datum då 

2019-09-05 anslaget tas ned 2019-09-27 

Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(41) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-08-26 

§ 71 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner att ärende 7, Bjällernäs 1 :220, 
Föreläggande om :funktionskontroll av ventilationssystem, utgår. 

2. För övrigt fastställer miljö- och byggnadsnämnden dagordningen enligt 
utsänd föredragningslista. 

Beskrivning av ärendet 

Före ligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Miljö- och byggnadschefen föreslår att ärende 7, Bjällernäs 1 :220, 
Föreläggande om :funktionskontroll av ventilationssystem, ska utgå. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25( 41) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-08-26 

§ 74 

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

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen inf01merar om: 

- pågående implementering av nytt ärendehanteringssystem. 
- resultatet ifrån inf01mationen om miljömål/Agenda 2030 på Tings1yds 

marknad den 29-30 juli 2019. 
- pågående omflytt på förvaltningskontoret. 
- pågående arbete med planprogrammet för Mårslycke. 
- att förvaltningen ska ha en arbetsplatsträff på Öland den 11 september 

2019. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(41) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-08-26 

§ 80 

Information om avvikelser 
Dm 2019-0070-209 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen rapporterar om en avvikelseperiod på fyra 
veckor gällande diarieföring av handlingar. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(41) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-08-26 

§ 81 

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 åteirnpportera ifrån tidigare kurs/konferens eller från 
politikerbesök. 
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