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§ 119 Förvaltningens information    

 
 
 
 

Förvaltningens information 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Joanna Miklos-Svan, enhetschef miljöenheten, har semester och därför ingen 
enhetsinformation denna gång. 
 
Gunilla Kock-Hansson, enhetschef byggenheten, informerar om rekrytering av ny 
administrativ personal där det är många sökande. Ärendeinströmningen är fortsatt mycket 
hög vilket i sin tur kan påverka NKI. Information om läget och inkomna synpunkter i 
bygglovsärendet i Mogden samt information om händelseförloppet och läget gällande 
uteserveringen på gågatan som det skrivits om i tidningarna.  
 
Sofia Wahllöf, bygglovsingenjör, informerar om ärendet gällande Varnum 5:3 som 
nämnden fattar beslut om. 
 
Jackie Andersson, bygglovshandläggare, informerar om ärenden gällande Annestorp 
2:6 och Övre Vång 1:4. 
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§ 120 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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§ 121 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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§ 122 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 
2021-07-08 
Sida 8 av 29 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 123 Uppdatering av delegationsordning och delegater  

 
 
 
 

Uppdatering av delegationsordning och delegater 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna reviderad delegationsordning och 
uppdaterad lista på delegater. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i en viss 
grupp av ärenden överförs till någon annan. I grunden är det kommunfullmäktige som har 
rätt att fatta beslut på kommunens vägnar. Undantag från den regeln är då det av lag eller 
annan författning framgår att en nämnd ska fatta beslut. Enligt 5 kap. 2 § kommunallagen 
(2017:725) får dock kommunfullmäktige, med vissa undantag, besluta att uppdra åt en 
nämnd att besluta i kommunfullmäktiges ställe. 
 
Syftet med delegering av nämndens beslutanderätt är att avlasta nämnden med ärenden som 
inte är av principiell natur för att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning med 
snabbare beslutsvägar och kortare handläggningstider.  
 
Beslutsunderlag 
Reviderad delegationsordning och uppdaterad lista med delegater.  
 
Beslutet lämnas till  
Kommunstyrelsen 
 
 
 


