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§ 170 Förvaltningens information 

 
 
 
 

Förvaltningens information 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Joanna Miklos-Svan, enhetschef byggenheten och miljöenheten, informerar om 
förslag till upplägg av kommande planeringsdag (nämnden godkänner förslaget) och 
kommer att arbeta vidare med detta. 
 
Vad gäller byggenheten informerar Joanna att hon varit i kontakt med Borås stad i samband 
med det pågående samverkansavtalet. Det är sannolikt inte aktuellt med revidering men hon 
har inget klart besked att ge. De kommuner som väljer att gå in i avtalet kommer att 
samverka med varandra utifrån avtalet. En administratör kommer att vara tjänstledig under 
en längre period för att pröva annat arbete. En annons för vikariatet kommer att publiceras. 
Joanna informerar även om att det är flera e-tjänster på gång som bl.a. för anmälan av 
eldstäder samt att ett större arbete för att skapa en e-tjänst bygglovsansökan är igång.  
 
Miljöenheten ligger något efter för tillsynen men det verkar ändå hinnas med innan året är 
slut. Ulricehamns kommun har blivit utsedd till årets biltvättarkommun efter den aktivitet 
som gjordes under våren vid biltvättar i kommunen. Pris delas ut 3 november. En nyanställd 
miljöinspektör, Emil, presenterade sig och hälsades välkommen. Joanna fick en fråga om 
företagarnas åsikter om införd efterhandsdebitering. Åsikter som nått miljöenheten har 
enbart varit positiva. 
 
Sara Bjerenius, miljöinspektör, berättar om miljöenhetens kvalitetsarbete. Grunden har 
varit att strukturera upp de förändringar som ständigt görs för att tydliggöra arbetet. Detta 
har lett till att vi visar vad vi gör och ger varandra tips om förbättringar. Enheten har ett gott 
klimat och ger varandra utrymme att vara kreativa och pröva nya saker. Genom att ha denna 
struktur samt att följa upp förändringar görs utvärderingar för att förbättra ytterligare. 
 
Henrik Wetterholm, bygglovsingenjör, Malin Lindgren, bygglovsingenjör och 
Angelica Carlsson, bygglovshandläggare, föredrar ärenden Hällunda 2:3, Ugglered 1:5, 
Bokulla 2:1 och Böne-Hyared 1:16. 
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§ 171 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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§ 172 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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§ 173 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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§ 174 Revidering av delegater 

 
 
 
 

Revidering av delegater 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna uppdaterad lista med delegater utifrån de 
ändringar som meddelats under mötet. 
 
Beslutsinformation 
Ett namn har tillkommit samt att en befintlig person på delegatslistan har bytt efternamn 
efter att listan skickats ut tillsammans med kallelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Reviderad lista delegater samt muntlig information. 
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§ 175 Verksamhetsuppföljning tertial 2  

 
 
 
 

Verksamhetsuppföljning, tertial 2, byggenheten och 
miljöenheten 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisning av verksamhetsuppföljning till 
handlingarna. 
 
Ärende 
Enligt 6 kap 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten drivs enligt bestämmelser i lag och annan författning. Enhetschef på 
miljöenheten och byggenheten redovisar utfallet av den uppföljning som gjorts för tertial 2. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsuppföljning byggenheten 
Verksamhetsuppföljning miljöenheten 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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