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Tid och plats onsdag 7 april 2021 kl. 13:00 – 15:40, Teams  

 

  
Paragrafer   §§ 47 - 69 
  
Beslutande 
ledamöter 

Börje Eckerlid C  
Kenneth Johansson M  
Bengt Klasson S  
Ann Stockzelius C  
Johan Helmrot NU  
Daniel Claesson S  
Peter Nilsson SD  

 

  
Ersättare Ingvar Ideström M  

Pernilla Udnaes MP  
Bengt Bogren SD  
Elin Andersson C  
Roland Eriksson L  

 

  
Justerare 
 

Bengt Klasson S  
   

 

 
Justeringsdag 

 
Tisdag den 13 april 

 

  
Övriga Gunilla Kock-Hansson enhetschef byggenheten   

Joanna Miklos-Svan enhetschef miljöenheten   
Linda Larsson Järleklint nämndsekreterare   
Sara Helmrot vikarierande planchef  § 47  
Linus Cedervärn planhandläggare § 47  
Jackie Andersson bygglovshandläggare § 60  
Malin Lindgren bygglovsingenjör § 69  
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  Linda Larsson Järleklint 
 

 
 

Ordförande 
 
________________________ 

  Börje Eckerlid 
 

 
 

Justerare  
 
________________________ 

  Bengt Klasson 
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§ 47 Förvaltningens information    

 
 
 
 

Förvaltningens information 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Joanna Miklos-Svan, enhetschef miljöenheten, informerar om personaländringar på 
enheten. En miljöinspektör är anställd för sommarjobb. Två medarbetare som tidigare gått 
på vikariat har nu fastanställts, en miljöinspektör (tidigare administratör) och en 
administratör. Information om ett ärende med förorenad mark, ett livsmedelsärende och ett 
klagomålsärende gällande vindkraftverk. Information om att enheten gör en taxeöversyn för 
miljötillsynen och eventuellt kommer att frångå SKR:s tillsynsintervall om vartannat år då 
det finns önskemål från verksamhetsutövare att miljöinspektörerna ska komma till dem varje 
år.  
 
Gunilla Kock-Hansson, enhetschef byggenheten, informerar om byggenheten nu nått 
målvärden även för föreningar och övriga vad gäller kundmätningar. För företagen ligger 
dessa, sedan tidigare, kring målvärdet. Handläggningstiderna har gått ner väsentligt men 
ärendeinflödet är högt och eventuellt kan handläggningstiderna komma att bli något längre 
igen. Information om att en sommarjobbare inom administrationen är anställd och börjar i 
maj. Eventuellt kommer en sommarjobbande bygglovshandläggare också att anställas men 
detta är inte klart ännu.  
 
Information om ärenden som är på gång och eventuellt kommer att lämnas till ordförande 
för beslut. Dessa är marklov på Skansen 1 och 2 samt Hökerum 7:43. Vad gäller Hökerum 
ligger denna fastighet inom den nya detaljplanen som är på gång för området och hänsyn till 
denna måste tas vid beslut. Nästa nämnd kommer riktlinjer för uteserveringar att 
presenteras. 
 
Sara Helmrot, vikarierande planchef, och Linus Cedervärn, planhandläggare, 
informerar om planprocessen och pågående detaljplaner. Som bas för arbetet med 
detaljplaner ligger en, av politiken beslutad, planprioriteringslista. Prioriteringslistan 
grundar sig i kommunens övergripande målsättningar kring tillväxt och utveckling. De visar 
områden med pågående planarbete och informerar om hur arbetet går framåt. De gick även 
genom läget för planen i Hökerum som varit ute på samråd och som beräknas kunna antas i 
början av 2022. 
 
Nästa sammanträde flyttas fram, till torsdag 2021-05-06, p.g.a. Sveriges 
Miljökommuners vårmöte där presidiet deltar ligger på ursprungsdagen. 
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§ 48 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.  
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§ 49 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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§ 50 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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§ 51 Uppdatering delegater 

 
 
 
 

Uppdatering delegater 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna reviderad lista på delegater.  
 
Beslutsunderlag 
Lista över delegater. 
 
 
 
 


