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Miljö- och byggnämnden

Tid och plats Onsdagen den 11 mars 2020, klockan 08.00-12.40 i sammanträdesrum 
Märtasalen, Storgatan 6 i Ljungby.

Beslutande Kent Danielsson (C), ordförande
Frederik Svärd (M), vice ordförande
Caroline Holmqvist Henrysson (S), 2:e vice ordförande
Jan-Erik Oxelbom (C) ersättare för Jenny Anderberg (C)
Peter Berg (M) (ej §§ 43-44, kl. 8.00-12.25)
Anna Axelsson (S), ersättare för Peter Berg (M) §§ 43-44
Tomas Nielsen (S) (ej §§ 42-43 pga jäv)
Jimmy Stansert (S), ersättare för Tomas Nielsen (S) §§ 42-43
Christina Bertilfelt (S)
Elisabeth Lindström Johannesson (MP), ersättare för Jorge Rodriguez (S) 
Bengt Carlsson (KD
Henrik Pettersson (SD)
Pär Augustsson (SD)

Övriga
deltagande

Jimmy Stansert (S), inte tjänstgörande politiker (ej § 26)
Anna Axelsson (S), inte tjänstgörande politiker

Trond Strangstadstuen, förvaltningschef
Anna E Andersson, miljöchef
Therese Lindström, plan- och byggchef
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Katrin Nilsson, kanslichef/kommunjurist, § 25
Sarah Henningsson, planarkitekt, § 31
Gustaf Krantz Stahm, planarkitekt, § 32
Ulla Gunnarsson, planarkitekt, §§ 33-35
Moa Bemtsson, bygglovhandläggare, § 37
Helena Larsson, bygglovhandläggare, §§ 25, 36

Justerare Frederik Svärd (M)

Justeringens 
tid och plats Miljö- och byggförvaltningen den 11 mars 2020, kl. 13.20

Paragrafer 27

Sekreterare Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande Kent Danielsson (C)

Justerandes sign
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Justerare Frederik Svärd (M)

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum Den 11 mars 2020
§ 27 Tillkännagivandet
publicerat Den 12 mars 2020

§ 27 Överklagningstid Den 13 mars - 3 april 2020

§ 27 Tillkännagivandet
avpublicerat Den 6 april 2020
Förvaringsplats 
för protokollet

Underskrift

Justerandes sign
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MBN § 27 2020/0066

Budget 2021, förslag till budgetberedningen samt 
behovsutredning 2021-2023

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna behovsutredning 2021-2023.
2. Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna miljö- och 

byggförvaltningens förslag till budgetberedningen 2021.
3. Miljö- och byggnämnden föreslår fullmäktige att besluta följande i budget

2021:

■ Utöka nämndens driftsbudget med 485 000 kronor
■ Bevilja investeringsmedel motsvarande 250 tkr
■ Andra nämndens reglemente så att ansvar att besluta om dispenser för 

slamtömning och sophämtning enligt avfallsförordningen flyttas från 
tekniska nämnden till miljö- och byggnämnden

■ Andra nämndens reglemente så att ansvar att skriva planavtal enligt 
PBL flyttas från tekniska nämnden till miljö- och byggnämnden

■ Ge miljö- och byggnämnden tillsammans med tekniska nämnden i 
uppdrag att utreda kostnadsförslag relaterad till planavtal

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
För att säkra att nämnden har nödvändiga resurser för att utöva ansvar enligt 
gällande reglemente har förvaltningen inventerat tillsyns- och kontrollobjekt och 
analyserat behov inom samtliga verksamhetsområden för åren 2021-2023. 
Utredning av tillsyns- och kontrollbehov för kommande tre år är även ett krav 
enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.
Behovsutredningama uppdateras årligen och utgör underlag för nämndens 
förslag till budgetberedning för kommande verksamhetsår. Tillsammans med 
kommunfullmäktiges beslut om budget utgör behovsutredningen även underlag 
för nämndens arbete med verksamhetsplaner och detaljbudget för kommande 
verksamhetsår.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag till beslut öppet inför 
nämnden.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Reviderad tjänsteskrivelse från förvaltningen den 15 januari 2020 med 
tillhörande bilagor.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att:

1. Miljö- och byggnämnden godkänner behovsutredning 2021 -2023.
2. Nämnden godkänner förslag till budgetberedning 2021.
3. Nämnden föreslår fullmäktige att besluta följande i budget 2021:

■ Utöka nämndens driftsbudget med 365 tkr
■ Bevilja investeringsmedel motsvarande 250 tkr
■ Andra nämndens reglemente så att det lämnas till nämnden att besluta 

om utskott
■ Andra nämndens reglemente så att ansvar att besluta om dispenser för 

slamtömning och sophämtning enligt avfallsförordningen flyttas från 
tekniska nämnden till miljö- och byggnämnden

■ Andra nämndens reglemente så att ansvar att skriva planavtal enligt 
PBL flyttas från tekniska nämnden till miljö- och byggnämnden

■ Ge miljö- och byggnämnden tillsammans med tekniska nämnden i 
uppdrag att utreda kostnadsförslag relaterad till planavtal

Yrkanden
Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att:

1. Helt ta bort punkten om att ändra i reglementet
2. Ta bort punkten om att ge förvaltningen större delegation och att 

presidiet tar fram förslag till ändring i delegationsordningen
3. Varje arbetsutskott ska ses som beredande och ska protokollföras

Tomas Nielsen (S) yrkar att ärendet återremitteras.
Mötet ajourneras kl 9.40-10.05.
Ordföranden yrkar:

1. att ärendet ska avgöras idag,
2. att det tredje förslaget i punkt 3: Andra nämndens reglemente så att det

lämnas till nämnden att besluta om utskott, tas bort,
3. att nämndens driftbudget utökas med 485 000 kronor (istället för 365 000

kronor)
4. bifall till miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut i övrigt. 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) och Tomas Nielsen (S) återtar sina yrkanden.

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesprotokoll 9(38)
2020-03-11

Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att ärendet ska justeras direkt efter 
sammanträdet.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med hans yrkande och 
finner att de gör så.
Därefter frågar ordföranden om nämnden beslutar att ärendet ska justeras direkt 
efter sammanträdet och finner att de gör så.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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