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§ 162 Förvaltningens information 

 
 
 
 

Förvaltningens information 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Joanna Miklos-Svan, enhetschef miljöenheten, informerar om enhetens 
verksamhetsplaneringsdag som har genomförts men blivit annorlunda p.g.a. Covid-19. Temat 
är förbättringar som bl.a. visar sig i kompletterande mätningar av tidsåtgång för ett ärende 
från inkommen ansökan till beslut i ärendet samt en mätning av enhetens interna inkomna 
förbättringsförslag och dess utfall. Enheten kommer 2021 införa en mätning, som 
komplement till medarbetarenkäten, om hur personalen mår och hur arbetsbelastningen 
uppfattas. Miljöenheten har haft ett möte med park- och skog. Tanken med dessa är att de 
ska vara uppföljande och planerande samt verka för en ökad dialog mellan enheterna. 
Information också om att det samarbetsavtal, för Sjuhärads miljökommuner, som nämnden 
beslutade om i april behöver justeras och tas upp för beslut igen då en av kommunerna inte 
fattade beslut om avtalet i rätt tid. 
 
Gunilla Kock-Hansson, enhetschef byggenheten, informerar om att enheten just nu 
arbetar mycket med förbättringar framförallt med att strukturera och dokumentera för att 
kunna påvisa vad som faktiskt görs. Verksamhetsplanering kommer genomföras i slutet av 
denna vecka. Personalläget är stabilt och förstärkt med en sommarjobbare som kunnat 
stanna någon månad extra. Ärendet som gäller biblioteket kommer nu att avslutas på 
byggenheten då sökande dragit tillbaka sin ansökan. Avgift kommer att tas ut i enlighet med 
av fullmäktige fastslagen taxa. 
 
Sophia Indrikson, sommarjobbande bebyggelseantikvarie, informerar om sitt 
arbete med en förstudie för framtagande av ett nytt kulturmiljöprogram för Ulricehamns 
kommun. Förstudien är avslutad och en ansökan om bidrag för etapp ett och två har skickats 
till Länsstyrelsen. 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och byggnämnden 
2020-11-04 
Sida 5 av 17 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 163 Redovisning av kännedomsärenden 

 
 
 
 

Redovisning av kännedomsärenden 
 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid sammanträdet lämnas redovisning av de kännedomsärenden som kommit från andra 
myndigheter.   
 
Beslutsunderlag 
Sammanfattning av kännedomsärenden.  
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och byggnämnden 
2020-11-04 
Sida 6 av 17 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 164 Redovisning av delegationer i byggärenden 

 
 
 
 

Redovisning av delegationer i byggärenden 
 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid sammanträdet lämnas redovisning av de delegationsbeslut som tagits på byggenheten 
sedan förra nämndsammanträdet.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanfattning av delegationsbeslut. 
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§ 165 Redovisning av delegationer i miljöärenden  

 
 
 
 

Redovisning av delegationer i miljöärenden 
 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid sammanträdet lämnas redovisning av de delegationsbeslut som tagits på miljöenheten 
sedan förra nämndsammanträdet.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanfattning av delegationsbeslut. 
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§ 166 Redovisning av intern kontroll, nämnd samt byggenhet och miljöenhet 

 
 
 
 

Redovisning av intern kontroll, nämnd samt 
byggenhet och miljöenhet 
 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna med tillägget att 
inför nästa genomgång av riskerna även lyfta de risker som kan finnas gällande eventuella 
påtryckningar inom förvaltningen.  
 
Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas den internkontroll som förvaltningen utför varje år. 
Internkontroll som redovisas här är den för byggenheten, miljöenheten samt miljö- och 
byggnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Information från systemet Stratsys. 
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§ 167 Sammanträdestider 2021  

 
 
 
 

Sammanträdestider 2021 
 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att godta reviderad lista med sammanträdestider för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Lista med sammanträdestider. 
 

 


