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Plats och tid

Älvkullen
Onsdagen den 10 mars 2021 OBS kl 14:30

Kallade ledamöter

Camilla Kampf (M), Ordförande
Martin Olsson (C), 1:e vice ordförande
Lena Larsson (S), 2:e vice ordförande
Daniel Ell (M)
Fredrik Johansson (L)
Klas von Seth (MP)
Lisa Petersson (V)
Lars Andersson (SD)
Eskil Öhrn (SD)

För kännedom

Tom Ström (M)
Rolf Svensson (C)
Mattias Svensson (L)
Martin Ekstrand (KD)
Göran Dahlgren (S)
Olof Sahlström (MP)
Lars Johansson (V)
Rolf Streijffert (SD)

Övriga kallade

Agneta Johansson, nämndsekreterare
Clas Paulsson, miljöinspektör
Gunilla Dencker Skog, kanslichef/miljöchef
Jesper Sundbärg, enhetschef
John Lepic, bygglovsarkitekt, Digitalt
Maria Alarcon, bygglovshandläggare, Digitalt
Mette Dymling, planarkitekt, Digitalt
Natasa Curic, miljösamordnare, Digitalt
Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef

För att minimera risken för smittspridning under den pågående pandemin är det viktigt att vi
tillsammans följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter.
• Har du symtom, även milda, är det viktigt att du stannar hemma och undviker sociala kontakter.
• Får du symtom som är snabbt övergående bör du ändå stanna hemma två dygn utan symtom
innan du deltar i politiska möten.
• Ordföranden ansvarar för att ordningen vid nämndsammanträden upprätthålls. Vilket innebär att
det är ordförandes ansvar att avvisa en förtroendevald om hen visar symtom eller inte följer
tillämpliga föreskrifter.
• Om du tillhör en riskgrupp så bör du noga överväga om du ska delta eller kalla in en ersättare.
• Tänk på att hålla avstånd och tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
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Vänligen kontakta handläggare och nämndsekreterare innan sammanträdet om det är frågor och
eventuellt önskas fler beslutsunderlag i ärendet. Uppföljning av verksamhet sker kvartalsvis.
OBS Sammanträdet börjar kl. 14:30.

Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

1

Upprop
Ordförande Camilla Kampf (M), Agneta Johansson

2

Fastställande av föredragningslistan
Ordförande Camilla Kampf (M)

3

Anmälan av jäv

4

Val av justerare och bestämmande av dag och tid för
protokollets justering
Ordförande Camilla Kampf (M)

5

Förhandsbesked för nybyggnad av padelhall, Stocken 4
Camilla Kampf (M), John Lepic Digitalt

Ca kl.
14:30

MBN 2021/16

6

Tillbyggnad av befintlig caféverksamhet, Babel 22
Maria Alarcon Digitalt

Ca kl.
14:45

MBN 2021/28

7

Bygglov för utvändig ändring och tillbyggnad av
enbostadshus, Lejonet 8
Maria Alarcon Digitalt

MBN 2021/29

8

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad och
tillbyggnad av huvudbyggnad, Flygare 17
Maria Alarcon Digitalt

MBN 2021/30

9

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad, Sätofta 8:54
Mette Dymling Digitalt

Ca kl.
15:15

MBN 2021/32

10

Information om tillsynsplan enligt alkohollagen, lag om
tobak och liknande produkter samt lag om handel med
vissa receptfria läkemedel för 2021
Clas Paulsson

Ca kl
15:30

MBN 2021/7
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

11

Intern kontrollplan 2021 Risk- och väsentlighetsanalys
Gunilla Dencker Skog, Jesper Sundbärg

MBN 2021/10

12

Information om tillstånds- och tillsynsnämndens budget och
verksamhetsplan 2021
Gunilla Dencker Skog, Jesper Sundbärg

MBN 2021/12

13

Uppföljning av verksamhet
Gunilla Dencker Skog, Jesper Sundbärg

MBN 2021/1

14

Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering

MBN 2021/2

15

Anmälningar
Natasa Curic Digitalt, Jesper Sundbärg

MBN 2021/3
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1

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande.
_____
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2

Fastställande av föredragningslistan

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
Föredragningslistan fastställs.
_____
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3

Anmälan av jäv

Ärendebeskrivning
Xxxx anmäler jäv på § XX/ Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare
anmäler jäv.

Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas
likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare
eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande.
Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv.
Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv
genom majoritetsbeslut. En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av
ledamöterna är närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara
beslutsför så får den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas
endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.

Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå.
Kommunallag (2017:725)
6 kap 28 §
En förtroendevald är jävig, om
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo,
förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets
utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den
förtroendevalde själv eller någon närstående, (Sakägarjäv, Intressejäv)
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken
angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets
utgång, (Ställföreträdarjäv t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon
själv är knuten till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i
saken, eller (Ombudsjäv)
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba
förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex.
beroendeförhållande till någon som direkt berörs av ärendet exempelvis
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anställningskontrakt, starkt ideellt engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut
i egna myndighetsärenden, vänskap, ovänskap etc.)

_____
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4

Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
1. Lena Larsson (S) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kanslienheten onsdagen den 17 mars kl.
09:00.

Ärendebeskrivning
Som huvudregel sker justering onsdagen efter mötet kl. 09:00 i kommunhuset på
kanslienheten. Vid förhinder ska den föreslagna justeraren själv finna ersättare, i första
hand inom det egna partiet och i andra hand inom partiets ”blockkonstellation”. I sista
hand ska den föreslagne justeraren med förhinder vända sig till kommunkansliet.

_____
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Dnr MBN 2021/16

5

Förhandsbesked för nybyggnad av
padelhall, Stocken 4

Publiceras inte
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Dnr MBN 2021/28

6

Tillbyggnad av befintlig caféverksamhet,
Babel 22

Publiceras inte

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Ärendebeskrivning
Dnr BL-2021-12 EDP Vision
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Dnr MBN 2021/29

7

Bygglov för utvändig ändring och
tillbyggnad av enbostadshus, Lejonet 8

Publiceras inte på grund av skyddande av personuppgift

Ärendebeskrivning
Dnr BL-2021-15 EDP Vision
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Dnr MBN 2021/30

8

Bygglov för nybyggnad av
komplementbyggnad och tillbyggnad av
huvudbyggnad, Flygare 17

Publiceras inte på grund av skyddande av personuppgift
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Dnr BL-2020-379 EDP Vision
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Dnr MBN 2021/32

9

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
och komplementbyggnad, Sätofta 8:54

Publiceras inte på grund av skyddande av personuppgift
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Ärendebeskrivning
Dnr BL-2021-23 EDP Vision
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Dnr MBN 2021/7

10

Information om tillsynsplan enligt
alkohollagen, lag om tobak och liknande
produkter samt lag om handel med vissa
receptfria läkemedel för 2021

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om tillsynsplan enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt
lag om handel med vissa receptfria läkemedel för 2021.
_____
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Dnr MBN 2021/10

11

Intern kontrollplan 2021 Risk- och
väsentlighetsanalys

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
Intern kontrollplan för 2021 antas.

Ärendebeskrivning
Den interna kontrollplanen för 2021 omfattar 3 stycken områden som tillstånds- och
tillsynsnämnden vill granska i syfte att säkra en ändamålsenlig verksamhet under året.
Områdena har valts utifrån den tidigare utförda risk- och väsentlighetsanalysen som
upprättades kommungemensamt under våren och hösten 2019 samt erfarenheter från
internkontrollarbetet under 2020. På grund av tjänstledigheter under 2020 har någon
kommungemensam analys inte genomförts.

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseinternkontrollplanTTN2021.docx.pdf
2. FÖRSLAGTTN interna kontrollplan 2021.docx.pdf
_____
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Dnr MBN 2021/12

12

Information om tillstånds- och
tillsynsnämndens budget och
verksamhetsplan 2021

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enhetscheferna informerar nämnden om budget- och verksamhetsplan 2021.
_____
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Dnr MBN 2021/1

13

Uppföljning av verksamhet

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enhetscheferna lämnar information om verksamheten och dess uppföljning.

Beslutsunderlag
1. Verksamhetsuppföljning miljö - dokumentet kommer läggas in i efterhand
2. Verksamhetsuppföljning år 2020.docx, Verksamhetsuppföljning bygg
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2021-03-03

33 (34)

TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Dnr MBN 2021/2

14

Redovisning av beslut tagna med stöd av
delegering

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:

Redovisningen av beslut tagna i januari och februari 2021 med stöd av delegering läggs
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den
delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot
står det nämnden fritt att återkalla delegeringen. Vid dagens sammanträde redovisas
följande:

1. Publiceras inte på grund av skyddande av personuppgift
2. BL-2020-382 19 Publiceras inte på grund av skyddande av personuppgift.
3. Delegationsrapport januari.pdf.pdf miljö-, bygg- och bostadsanpassningsbeslut tagna
med stöd av delegering januari 2021. Publiceras inte på grund av skyddande av
personuppgift
4. Delegationslista februari 2021.pdf.pdf, miljö-, bygg- och bostadsanpassningsbeslut
tagna med stöd av delegering februari 2021. Publiceras inte på grund av skyddande av
personuppgift
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2021-03-03

34 (34)

TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Dnr MBN 2021/3

15

Anmälningar

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:

Anmälningar läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. ALLM-2019-413 18 Publiceras inte på grund av skyddande av personuppgift

2. BL-2020-10 33 Publiceras inte på grund av skyddande av personuppgift

_____

