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Paragrafer   §§ 93 - 118 
  
Beslutande 
ledamöter 

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

 

  
Tjänstgörande  
ersättare 

Therese Slaatsven NU Ersätter Ann Stockzelius C 
Pernilla Udnaes MP Ersätter Johan Helmrot NU §§ 107-108 

 

  
Ersättare Ingvar Ideström M  

Pernilla Udnaes MP  
Bengt Bogren SD  
Roland Eriksson L  

 

  
Justerare 
 

Peter Nilsson  SD  
 

 
Justeringsdag 

 
Onsdag den 9 juni 

 

  
Övriga Gunilla Kock-Hansson enhetschef byggenheten   

Joanna Miklos-Svan enhetschef miljöenheten   
Linda Larsson Järleklint nämndsekreterare   
Carina Lindholm nämndsekreterare   
Jonas Claesson bygglovshandläggare § 93  
Henrik Wetterholm bygglovsingenjör § 93  
Linda Larsson Järleklint alkoholhandläggare § 93  
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§ 93 Förvaltningens information    

 
 
 
 

Förvaltningens information 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning 
Joanna Miklos-Svan, enhetschef miljöenheten, informerar om att e-tjänster för 
strandskyddsdispenser och registrering av livsmedelsverksamhet har implementerats. 
Angående tidigare fråga om återställning efter röjning så kommer detta att följas upp under 
hösten då arbetets art kräver att det genomförs under sensommar/höst. Gällande 
personalläget börjar Oskar, nyanställd vikarierande miljöinspektör, nu på måndag 7 juni. En 
miljöinspektör har sagt upp sig och rekryteringsarbetet för denna är påbörjat.  
 
Gunilla Kock-Hansson, enhetschef byggenheten, informerar om det bygglov som 
handläggs i Mogdenområdet pågår men att byggenheten just nu väntar på att karta ska bli 
klar för att handläggningen ska kunna fortsätta. Gunilla uppmanar förtroendevalda att tänka 
på att om ett ärende ska vändas till positivt påbörjas den egentliga handläggningen med 
bedömningar av utformning, remisser och grannehörande vilket kan ta sin tid. Det har 
kommit in en medborgarsynpunkt om att nämnden varit rigid i sitt ställningstagande i 
sanktionsärende som enhetschef nu håller på att besvara för nämndens räkning. Information 
om att nya handlingar väntas gällande mastärendet i den så kallade paradislunden. Simon, 
sommarjobbande assistent, har startat sin anställning och presenterar sig. 
 
Gunilla informerar om Riktlinjer för uteserveringar som kommer att lämnas till 
kommunstyrelsen för beslut. Gunilla informerar också om att en medarbetare på 
miljöenheten anmält en attefallstillbyggnad där nämnden samtycker till att ordförande tar 
starbesked på delegation.   
 
Lisa Arnesén, miljöinspektör, informerar om pågående ärende som gäller vindkraft i 
kommunen. 
 
Jonas Claesson, bygglovshandläggare, informerar om ärendet gällande Domherren 1. 
 
Henrik Wetterholm, bygglovsingenjör, informerar om ärenden gällande Rude 8:1 och 
Duvan 11. 
 
Linda Larsson Järleklint, alkoholhandläggare, berättar om ansökan om tillfälligt 
serveringstillstånd där nämnden ger delegation tillordförande att fatta beslut.  
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§ 94 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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§ 95 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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§ 96 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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§ 97 Uppdatering delegater  

 
 
 
 

Uppdatering delegater  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna uppdaterad lista med delegater. 
 
Beslutsunderlag 
Reviderad lista på delegater. 
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§ 98 Verksamhetsuppföljning, tertial 1, byggenheten och miljöenheten 

 
 
 
 

Verksamhetsuppföljning, tertial 1, byggenheten och 
miljöenheten 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga informationen om verksamhetsuppföljningen till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Enligt 6 kap 6 § kommunallagen(2017:725) ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten drivs enligt bestämmelser i lag och annan författning. Enhetschefer på 
miljöenheten och byggenheten har tagit fram tertialuppföljning för första tertialen 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsuppföljning byggenheten. 
Verksamhetsuppföljning miljöenheten. 
 
 
 
 


