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Datum 
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Besöksadress Västra Storgatan 35 

Postadress 

Kommunstyrelseförvaltningen 

283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 

Fax 0479-52 82 97 

E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 

Organisationsnr 212000-0902 
PlusGiro 11 16 61-5 
Bankgiro 281-6809 

 

Ordförande uppmanar samtliga ordinarie ledamöter att delta på plats i kommunhuset. 

Ersättare är också självklart välkomna men pga. lokala restriktioner så är det lämpligt om 

ersättarna är med på Teams. Tjänstemän kan också välja om de ska vara på plats eller 

Teams. 

OBS! Om ni deltar på plats så kommer ingen fika att finnas pga. restriktionerna så ta med 

egen. Kaffe och te kan hämtas i apparaten i cafeterian. 

 

Miljö- och byggnämnden  

Tid: Torsdagen den 24 juni 2021, klockan 08:30 – 12:00  

Plats: Sammanträdesrum Osby/Microsoft Teams 

 

Ärende  

 

1 Upprop och protokollets justering 

2 Godkännande av dagordning 

3 Anmälningar (MBN-2021-145) 

4 Anmälning av delegationsbeslut (MBN-2021-146) 

5 Information 

Beslut om bygglov för byggnationer som är större än ett enplanshus 

Uppföljning av livsmedelskontroll på restauranger och pizzerior (OBS! Den bifogade 

tjänsteskrivelsen är endast för information i ärendet och inget som ska beslutas) 

Övergripande lagstiftning och rollen som ledamot i miljö- och byggnämnd 

6 Diskussionspunkt - Alkoholtillstånd till en verksamhet 

7 Budgetuppföljning maj 2021 (MBN-2021-609) 

8 Södra Duvhult 2:1, 2:5 & 2:6, Avslutad prövotid avseende krossningsverksamhet (MBN-

2020-30) 

9 Yttrande avseende samhällsbyggnadsförvaltningens klimat- och energiplan (MBN-2021-

602) 

10 Advokaten 21, beviljande av bidrag (MBN-2021-695) 

http://www.osby.se/
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11 Hunshult 1:12, Samråd om detaljplan (MBN-2021-283) 

12 Skräddaren 10, Ansökan om rivningslov, komplementbyggnad (MBN-2021-573) 

13 Skräddaren 10, Ansökan om bygglov, Ändrad användning från kontor till bostäder samt 

nybyggnad av miljöhus/ förråd (MBN-2021-572) 

14 Tackjärnet 7, Ansökan om bygglov, ändrad användning (MBN-2021-578) 

15 Brunkelstorp 22:1 - Nybyggnad komplementbyggnad (MBN-2021-633) - Kompletteras 

preliminärt 2021-06-18 

16 Brunkelstorp 22:1 - Ansökan om dispens (MBN-2021-679) - Kompletteras preliminärt 

2021-06-18 

17 Osby 193:1, Ansökan om bygglov, parkeringsyta (MBN-2021-640) 

18 Gullarp 22:4, Ansökan om bygglov, nybyggnad enbostadshus samt komplementbyggnad 

(MBN-2021-644) 

19 Valthornet 1, Ansökan om bygglov för radhus (MBN-2021-659) 

20 Osby 192:59, Ansökan om förhandsbesked (MBN-2021-589) 

21 Lönsboda 49:16, Samråd om detaljplan (MBN-2021-702) 

22 Brunkelstorp 1:14, Ansökan om strandskyddsdispens (MBN-2021-688) 

23 Osby 193:1, Tidsbegränsat lov (MBN-2021-623) 

24 Val av ledamot och ersättare i kommunala pensionärsrådet (KPR), efter Kurth Stenberg 

(S) och Oddbjörn Aasvold (M) (MBN-2019-105) Inga handlingar kommer att finnas i 

ärendet till sammanträdet. 

25 Val av ledamot och ersättare i rådet för personer med funktionsvariationer (Funkisrådet), 

efter Kurth Stenberg (S) och Oddbjörn Aasvold (M) (MBN-2019-105) Inga handlingar 

kommer att finnas i ärendet till sammanträdet. 

 

  

Torsten Johansson (M)  Amra Eljami  

Ordförande Sekreterare 

 


