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§ 148 Förvaltningens information    

 
 
 
 

Förvaltningens information 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Joanna Miklos-Svan, enhetschef miljöenheten, Joanna informerar om 
personalförändring hos miljöenheten. UT har begärt ut handlingar i vindkraftärenden. 
Joanna informerar om påverkan på vattnet i Nitta. Orsaken till påverkan är troligtvis 
identifierad och kokningsrekommendationerna har hävts. Marie Ström kommer eventuellt 
delta på oktobers nämndsammanträde för att berätta om hur tillvägagångssättet under 
perioden med vattenföroreningen varit och om förebyggande arbete för att minska risken att 
det inträffar igen. Nästa års taxor är färdigställda inför beslut i KF.  Lansering av en ny e-
tjänst rörande verksamhet med hygienisk behandling har startat i samband med en 
förändring i lagstiftningen som gör fler verksamheter anmälningspliktiga. E-tjänsten gör att 
anmälningarna blir kompletta i en större utsträckning vilket leder till färre kompletteringar 
av ärenden.  
 
Jonas Claesson, bygglovshandläggare, informerar om personalförändring på 
administrationen hos byggenheten. Jonas informerar även om ärenden gällande Vedåsla 
17:31, Annestorp 2:6, Ekeslunda 2:3 och Öresten 3. 
 
Linda Larsson Järleklint, alkoholhandläggare, informerar om samordnad tillsyn, 
med polismyndigheten och skatteverket, som genomfördes 2021-08-28. Många av de besökta 
restaurangerna hade gott om gäster och bra ordning. Generellt har vi bra och skötsamma 
serveringsställen i kommunen. Det sista stället som besöktes under kvällen höll mindre 
ordning och behöver förbättra sina rutiner både enligt alkohollagen och gällande trängsel i 
pandemin. 
 
Sofia Wahllöf, bygglovsingenjör, informerar om ärenden gällande Fiskebacken 6, 
Bogesund 1:230 och Vedåsla 17:1. 
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§ 149 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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§ 150 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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§ 151 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. 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och byggnämnden 
2021-09-01 
Sida 8 av 18 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 152 Beredskapsplan – riktlinjer för krishantering – livsmedel och dricksvatten  

 
 
 
 

Beredskapsplan – riktlinjer för krishantering – 
livsmedel och dricksvatten  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta Beredskapsplan – riktlinjer för krishantering – 
livsmedel och dricksvatten. 

Sammanfattning 
Enligt det svenska krishanteringssystemet har den som är ansvarig för en verksamhet i 
normalläge även ansvar för verksamheten vid en kris.  

Det ska finnas beredskapsplaner för kontrollmyndigheterna i livsmedelskedjan för att 
hantera och vidta åtgärder om foder och livsmedel som skulle kunna utgöra en allvarlig risk 
mot djur eller människor, direkt eller via miljön. Det enligt artikel 115 i EU-förordning 
2017/625 om offentlig kontroll.   

Syftet med riktlinjerna är att fungera som ett stöd vid hantering av händelser som rör 
livsmedelskontroll av livsmedel eller dricksvatten och där ordinarie ledning räcker, och är 
avsett att vara till hjälp för livsmedelskontrollen.  

Beslutsunderlag 
Beredskapsplan – riktlinjer för krishantering – livsmedel och dricksvatten  
 
För kännedom till  
Kommunstyrelsen och  
Ulricehamns Energi AB 
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