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Miljö- och byggnämnden sammanträder på distans via Microsoft Teams med undantag för 

ordförande och sekreterare. Om önskemål finns att delta på plats ska detta meddelas till 

ordförande som avgör om detta är lämpligt. 

Till nämnden önskas det att samtliga ledamöter funderar på om det föreligger 

utbildningsbehov inom området miljö och bygg. Detta kommer att diskuteras under 

informationspunkten och det är bra om alla har hunnit fundera på vilka utbildningar som 

önskas.  

Samtliga ledamöter är inbjudna till detta sammanträde som är heldagssammanträde. Det 

börjar med information från StartPoint på förmiddagen fram till lunch. Även tjänstepersoner 

som jobbar inom miljö- och byggenheten kommer att delta. Efter lunch övergår det till 

ordinarie nämnd.   

Miljö- och byggnämnden  

Tid: Tisdagen den 25 maj 2021, klockan 08:30 (heldag)  OBS! Datum och 

tid 

Plats: Sammanträdesrum Osby/Microsoft Teams 

 

Ärende  

 

1 StartPoint – 08:30-12:00 

Observera, nedanstående agenda för förmiddagen är än så länge preliminär: 

08:30 – Inledning 

08:35 – Inspirationsföreläsning, Serviceinriktad myndighetsutövning 

09:30 – Paus 

09:45 – Vad kan vi lära av Sollefteå 

10:00 – Förväntningar och hur vi gör varandra bra 

10:45 – Paus 

11:00 – Genomlysningen och vad blir viktigt för nämnden framåt 

12:00 – Sammanfattning och avslutning av förmiddagen 

2 Upprop och protokollets justering 13:00 

3 Godkännande av dagordning 

4 Anmälningar 

5 Anmälning av delegationsbeslut 
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6 Information 

Fotografen 4 

Hasslaröd 2:133 

Kartläggning av utbildningsbehov  

7 Budgetuppföljning april 2021 (MBN-2021-609) 

8 Hunshult 1:12 - Samråd om detaljplan (MBN-2021-283) 

9 Visseltofta 21:1 - Ansökan om bygglov för vårdboende (MBN-2021-440) 

10 Lönsboda 52:1 – Ansökan om bygglov, till- och ombyggnad sporthall (MBN-2021-554) 

11 Begäran om yttrande, parkeringsnorm (MBN-2021-598) 

 

  

 

 

Torsten Johansson (M)  Amra Eljami  

Ordförande Sekreterare 

 


