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Miljönämnden
Datum: 2021-05-07

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Appretur,via Teams, Kinnaström, Kinna, kl. 09:00–12:00,
ajournering 09:40-09:55.

Beslutande S Håkan Andersson, Kinnaström

S Anders Lindqvist

C

C

Ragnar Nilsson §§ 31-35, 37-41

Eva Åberg Andersson, § 36

L Ulf Eriksson

M

KD

Peter Branshøj,Kinnaström, §§ 32-36, 37-41

Martin Arnell, § 31,§36

MP

S

Anna Stjernström, §§ 31-35, 37-41

Agnetha Rodén, § 36

SD Mikael Ljunggren

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

S Agnetha Rodén §§ 31-35, 37-41

C Eva Åberg Andersson, §§ 31-35, 37-41

L Jan Karlsson

KD Martin Arnell, §§ 32-35, 37-41

Tjänstemän

Malin Bexell, förvaltningschef

Kennet Jonsson, miljöchef

Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare, Kinnaström

Sara Adams, verksamhetsutvecklare, §§ 31-32

Jenny Pleym, kommunbiolog, § 33

Anders Bruce, miljöinspektör, § 34

Utses att justera Peter Branshøj (M), Anna Stjernström (MP)

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tisdag 11 maj 2021 kl 08:30

Underskrifter Sekreterare §§  31-41

Gunilla Sandqvist

Ordförande

Håkan Andersson (S)

Justerande
Anna Stjernström (MP)

§§ 31

Justerande §§ 32-41

Peter Branshøj(M)
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Dnr: ALLM M.2021.444§31/2021

Miljönämndens Aprilrapport 2021

Miljönämndens beslut

Miljönämnden anhåller om 600 000 kronor varav 475 000 kronor i utökad ram
samt 125 000 kronor från naturvårdsfonden.

200 000 kronor avser merkostnader som uppstått i samband med övertagandet
av verksamheten för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

175 000 kronor för att ytterligare utöka digitaliseringen för en effektiv service
från miljönämnden.

100 000 kronor för uppdatering och nytryck av "Guide till naturen" för att
gynna folkhälsa och besöksnäring.

125 000 kronor äskas från naturvårdsfonden i syfte att täcka kostnader inom
flertalet av miljönämndens pågående naturvårdssatsningar (LONA).

Ärendet

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystem för Marks kommun skall
samtliga nämnder årligen lämna en aprilrapport. Aprilrapporten är
miljönämndens redovisning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om
nämndens ekonomi och verksamhet för årets första fyra månader samt en
prognos för helåret.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån anvisningar sammanställt en
aprilrapport till kommunstyrelsen. Totalbedömningen är att verksamheten
prognostiseras uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag i hög grad 2021.

Gällande det ekonomiska utfallet prognostiseras ett utfall för året på 9,6 mnkr
vilket överstiger tilldelad budgetram med 0,8 mnkr. Av detta utgör 0,2 mnkr
extra kostnader som uppstått i samband med övertagandet av verksamheten för
alkohol, tobak och receptfria läkemedel, kostnader som miljönämnden föreslås
anhålla om att få redovisa utöver nämndens budget. Detta är kostnader som
inte tagits höjd för i den ram för verksamheten på 0,4 mnkr som flyttats över till
miljönämnden från socialnämnden. Merkostnaderna (som finns specificerade i
aprilrapporten) har uppstått framför allt i samband med arbetet att hämta hem
den av socialnämnden utlagda tillståndsverksamheten för alkoholservering från
Borås Stad.

Det resterande underskottet på 0,6 mnkr utgörs av uteblivna intäkter på 0,9
mnkr som vägs upp på kostnadssidan med 0,3 mnkr. Intäktsbortfallet kan
framför allt härledas till Covid-19 pandemin och till viss del även vakanser.

Miljönämnden föreslås även anhålla om ett uttag ur naturvårdsfonden för
delfinansiering av pågående naturvårdsinsatser. Nämnden arbetar med flertalet
naturvårdssatsningar där statliga LONA-bidrag erhållits för att täcka hälften av
kostnaderna. Dessa LONA-projekt är:
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· Skyddsvärda träd
· Inventering av ängssvampar
· Invasiva arter
· Åtgärder för vildbin och fjärilar
· Våtmarker för större vattensalamander

För att täcka delar av de resterande kostnaderna föreslås finansiering genom
naturvårdsfonden med 125 tkr för 2021.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-29.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden godkänner förslag till aprilrapport 2021 och överlämnar denna till
kommunstyrelsen.
Miljönämnden anhåller av kommunstyrelsen om att få redovisa merkostnaderna
som uppstått i samband med övertagandet av verksamheten för alkohol, tobak
och receptfria läkemedel (0,2 mnkr), utöver nämndens budget.

Miljönämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 125 000 kronor ska tas
ut från naturvårdsfonden i syfte att täcka kostnader inom flertalet av
miljönämndens pågående naturvårdssatsningar (LONA).

Dagens sammanträde

Verksamhetsutvecklare Sara Adams redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Håkan Andersson (S) föreslår följande förslag till beslut:
Miljönämnden anhåller om 600 000 kronor varav 475 000 kronor i utökat ram
samt 125 000 kronor från naturvårdsfonden.
200 000 kronor avser merkostnader som uppstått i samband med övertagandet
av verksamheten för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
125 000 kronor äskas från naturvårdsfonden i syfte att täcka kostnader inom
flertalet av miljönämndens pågående naturvårdssatsningar (LONA).
175 000 kronor för att ytterligare utöka digitaliseringen för en effektiv service
från miljönämnden.
100 000 kronor för uppdatering och nytryck av "Guide till naturen" för att gynna
folkhälsa och besöksnäring.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Förvaltningens förslag samt Håkan Anderssons (S) förslag och ställer dem mot
varandra.
Ordförande finner att miljönämnden antar Håkan Anderssons (S) förslag.

Expedieras till

Kommunstyrelsen
_______________

Bilaga

Aprilrapport
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Dnr: ALLM M.2021.539§32/2021

Budget 2022-2025

Ärendet

Verksamhetsutvecklare Sara Adams informerar nämnden om kommande
budgetarbete, miljöenhetens behov samt tillgängliga medel.

Nämnden kommer att diskutera budget i samband med nästa sammanträde den
10 juni 2021.

________________
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§33/2021 Dnr: NAT.2021.414

Samråd - Förslag till detaljplan för Vännåkra 2:81, del av, Örby

Miljönämndens beslut

Miljönämnden anser att planläggning i stället ska göras på den ur naturvårds-
och rekreationssynpunkt mindre värdefulla och sedan lång tid obrukade
jordbruksmarken, trots att det strider mot tidigare ställningstaganden i
befintliga planeringsunderlag (LIS-utredningen).
Ekskogen har betydligt högre naturvärden samt betydelse för boendemiljö och
närrekreation i området än jordbruksmarken. Skyddet av träden i området bör
förstärkas genom tillägg i gällande plan att värdefulla träd inte får tas ned utan
marklov.

Ärendet

Plan- och byggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan för Vännåkra
2:81. Planen syftar till att möjliggöra utveckling av bostadsområdet Skönelid vid
Öresjön i Örby. Detaljplanen hanteras enligt standardförfarande. Miljönämnden
har getts möjlighet att yttra sig över detaljplanen.

Beredning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av antalet tomter i
anslutning till befintlig bebyggelse. De nya bostadshusen ska anpassas till den
bebyggelse som redan finns i området. I gällande byggnadsplan från 1956 är nu
aktuella området utlagt som park. För hela området gäller riksintresse för
friluftslivet. En naturvärdesinventering för området har genomförts. Planområdet
ligger inom LIS-område.

Övervägande

Miljöenheten framförde redan vid tidigt internremissmöte att det på grund av
naturvärden, kulturvärden och boendemiljöaspekter hade varit bättre att bevara
ekdungen och istället bygga på intilliggande jordbruksmark. I kommunens LIS-
utredning från 2017 finns visserligen rekommendationen att jordbruksmarken i
området bör undvikas för utbyggnad, men vid en avvägning mellan intresset att
bevara den värdefulla ekmiljön eller brukningsvärd jordbruksmark i ett
utbyggnadsområde anser Miljöenheten att bevarandet av ekmiljön väger tyngre.

Miljöenheten delar inte Plan- och byggnadsnämndens uppfattning att
riksintresset för friluftslivet inte påverkas negativt beroende på att planområdet
ligger på ovansidan av Kalvviksvägen och därmed inte berör området närmast
sjön. Riksintresset gäller all mark i området, inte bara stränderna. I
Länsstyrelsens samrådsyttrande över LIS-området anges att ”området behöver
hanteras med detaljplanering i vilket det ska göras noggranna utredningar om
påverkan på natur- och kulturmiljön i området, särskilt sett utifrån riksintressets
värden”. Det finns inte någon redovisning hur området används idag av
allmänheten för friluftslivsintressen och inte heller någon arkeologisk utredning
eller kulturvärdesinventering av området.

I gällande byggnadsplan är det aktuella området utlagt som park. Detta är en
lämpligare markanvändning för det aktuella området. Skyddet av träden bör
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förstärkas genom tillägg i gällande plan att värdefulla träd inte får tas ned utan
marklov.

Alternativet att bevara ekkullen och bygga på jordbruksmarken är även mer
förenligt med de lokala miljömålen. Det medför att naturmiljön så långt möjligt
skyddas och tas tillvara som ett positivt inslag i närmiljön samtidigt som
bebyggelsen anpassas efter estetiska värden och ekdungen är kvar som
bostadsnära grönområde.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-29.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden hade gärna sett planläggning på den ur naturvårds- och
rekreationssynpunkt mindre värdefulla jordbruksmarken, trots att det strider
mot tidigare ställningstaganden i befintliga planeringsunderlag (LIS-
utredningen). Ekskogen har betydligt högre naturvärden samt betydelse för
boendemiljö och närrekreation i området än åkermarken. Skyddet av träden i
området bör förstärkas genom tillägg i gällande plan att värdefulla träd inte får
tas ned utan marklov.

Dagens sammanträde

Kommunbiolog Jenny Pleym redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Anna Stjernström (MP) med stöd från Håkan Andersson (S)föreslår följande:
Miljönämnden anser att planläggning i stället ska göras på den ur naturvårds-
och rekreationssynpunkt mindre värdefulla och sedan lång tid obrukade
jordbruksmarken, trots att det strider mot tidigare ställningstaganden i befintliga
planeringsunderlag (LIS-utredningen).
Ekskogen har betydligt högre naturvärden samt betydelse för boendemiljö och
närrekreation i området än jordbruksmarken. Skyddet av träden i området bör
förstärkas genom tillägg i gällande plan att värdefulla träd inte får tas ned utan
marklov.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Anna Stjernströms (MP) beslut samt förvaltningens förslag till beslut.

Ordförande finner att miljönämnden antar Anna Stjernströms (MP)förslag.

Expedieras till

Plan- och byggnadsnämnden
________________
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Dnr: MIL.2021.741§34/2021

Hantering av överskottsmassor

Ärendet

Miljöinspektör Anders Bruce informerar nämnden om hantering av
överskottsmassor.
Punkter som diskuterades:
Förebyggande arbete
Förberedelse för återanvändning
Materialåtervinning
Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
Bortskaffande, inklusive deponering

Miljönämnden noterar informationen.

________________
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§35/2021 Dnr: ALLM M.2021.626

Deltagande på distans vid politiska sammanträden

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna och samtidigt förlänga möjligheten för
ledamöter att delta på distans med anledning av smittorisken, Covid-19, fram
till den 30 juni 2022.

Ärendet

Med anledning av den pandemi som råder finns behov för ledamöter att delta på
distans vid politiska sammanträden.
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.

Beredning

Kommunfullmäktige beslutade 26 mars 2020, § 38, om deltagande på distans
vid politiska sammanträden.
Detta beslut ansåg miljönämnden vara vägledande även för övriga nämnder i
Marks kommun.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-30.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna och samtidigt förlänga möjligheten för
ledamöter att delta på distans med anledning av smittorisken, Covid-19, fram till
den 30 juni 2022.

Dagens sammanträde

Ordförande Håkan Andersson (S) redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag till
beslut och finner att så sker.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
10

(17)
Miljönämnden
Datum: 2021-05-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dnr: ALLM M.2020.2056§36/2021

Nomineringar till miljöpris 2020

Miljönämndens beslut
Miljönämnden beslutar att 2020 års miljöpris tilldelas Xxxx Xxxxxx/Xxxxxxxx 
Xxxxxxx med diplom och en prissumma om 5 000 kronor.

Pristagare offentliggörs i samband med utdelande av priset

Priset är tänkt att delas ut under nationaldagsfirandet, men under rådande 
omständigheter kan priset delas ut av ordförande och vice ordförande vid 
lämpligt tillfälle.

Jäv
Ragnar Nilsson (C), Peter Branshøj (M) och Anna Stjernström (MP) anmäler jäv 
och deltar inte i handläggning av ärendet.

Ärendet

Miljönämnden beslutade på septembernämnd 2019 att instifta ett miljöpris som 
årligen tilldelas någon/några som på förtjänstfullt sätt gjort en insats för miljön i 
Marks kommun.
Priset delas ut för att uppmärksamma goda exempel och initiativ för att bevara 
och uppnå en god miljö i Marks kommun.
Beslut om statuter togs på decembernämnden 2019.

Sista dagen för 2020 års nomineringar inföll den 31 mars 2021. Sex stycken 
inkomna nomineringar, har presenteras för nämnden.

Miljönämnden utgör jury och har nu till uppgift att besluta om pristagare för 
2020.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-29.

Dagens sammanträde
Ordföranderedogör för ärendet.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Ragnar Nilsson (C), Peter Branshøj (M) och Anna 
Stjernström (MP) i handläggningen av ärendet.
Eva Åberg Andersson (C), Martin Arnell (KD) och Agnetha Rodén (S) tjänstgör 
under ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut
Håkan Andersson (S)föreslår att 2020 års miljöpris tilldelas Xxxx Xxxxxx/
Xxxxxxxx Xxxxxxx .
Mikael Ljunggren (SD) föreslår att 2020 års miljöpris tilldelas Xxxxxxxxxxx x 
Xxxx
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Håkan Anderssons (S) förslag samt Mikael Ljunggrens (SD) förslag och ställer
dem mot varandra.

Ordförande finner att miljönämnden beslutar enligt Håkan Anderssons (S)
förslag.

Expedieras till

Miljöpristagare
________________
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§37/2021 Dnr: ALLM M.2021.180

Redovisning av delegationsbeslut 2021

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och lägger dem till
handlingarna.

Från 2021-03-18 till 2021-04-21 har följande beslut fattats på delegation:

Beslutsdatum ÄrendeNummer Beslut

2021-03-24 MIL.2021.263 Beslut om Försiktighetsmått

2021-03-24 MIL.2021.263 Klassningsbeslut - (gammal taxa) 

2021-03-24 MEA.2020.1993 Tillstånd BAGA effektiv markbädd 

2021-03-24 HÄL.2021.445 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2021-03-24 HÄL.2021.436 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2021-03-24 MEA.2020.1457 Tillstånd markbädd 

2021-03-24 MEA.2021.77 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande

2021-03-24 MEA.2020.1512 Tillstånd BAGA effektiv markbädd 

2021-03-24 MEA.2021.33 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2021-03-24 MEA.2021.109 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande

2021-03-24 MEA.2021.76 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2021-03-26 MIL.2021.455 Timavgift - Handläggning 

2021-03-26 HÄL.2021.481 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2021-03-26 MIL.2020.1968 Beslut om Försiktighetsmått

2021-03-29 HÄL.2021.489 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2021-03-29 LIV.2021.469 Registrering av livsmedelsanläggning 

2021-03-29 LIV.2021.469 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning

2021-03-29 LIV.2021.497 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning 

2021-03-30 MEA.2020.2107 Tillstånd BAGA Easy modul 

2021-03-30 MEA.2019.1540 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2021-03-30 MEA.2020.1155 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2021-03-30 MEA.2021.51 Tillstånd förstärkt infiltration 

2021-03-30 MEA.2021.249 Tillstånd BAGA effektiv infiltration 

2021-03-31 MEA.2021.121 Tillstånd markbädd Handläggare

2021-04-01 MEA.2021.70 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande

2021-04-01 LIV.2021.521 Registrering av livsmedelsanläggning 

2021-04-01 LIV.2021.521 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning

2021-04-01 MEA.2018.1918 Tillstånd förstärkt infiltration 

2021-04-01 MEA.2020.1858 Tillstånd MRV med EP 

2021-04-06 MEA.2021.129 Tillstånd förstärkt infiltration 

2021-04-06 MEA.2021.5 Tillstånd MRV med EP 

2021-04-06 MEA.2020.2028 Tillstånd MRV med EP 

2021-04-06 HÄL.2021.523 Försiktighetsmått bergvärmepump

2021-04-06 LIV.2021.508 Avgift uppföljande kontroll 
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2021-04-07 MEA.2021.221 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2021-04-07 MEA.2021.220 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2021-04-08 HÄL.2021.543 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2021-04-08 MEA.2021.257 Tillstånd BAGA effektiv infiltration 

2021-04-08 MEA.2021.428 Tillstånd förstärkt infiltration 

2021-04-09 MIL.2021.441 Beslut om Försiktighetsmått 

2021-04-09 MIL.2021.557 VSO - Tillstånd Schaktning 

2021-04-09 MEA.2020.2101 Tillstånd förstärkt infiltration 

2021-04-13 MEA.2020.1307 Tillstånd MRV med EP 

2021-04-13 MEA.2020.1446 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2021-04-13 MIL.2021.479 Timavgift - Handläggning

2021-04-14 MEA.2020.1766 Tillstånd BAGA effektiv infiltration 

2021-04-14 MEA.2020.2106 Tillstånd BAGA effektiv infiltration

2021-04-15 DRIC.2020.1023 MN fastställande av undersökningsprogram och faroanalys 

2021-04-15 MEA.2021.229 Tillstånd förstärkt infiltration 

2021-04-15 LIV.2021.598 Registrering av livsmedelsanläggning 

2021-04-16 MIL.2021.357 Delegationsbeslut grundmall SERVT 

2021-04-16 LIV.2021.602 Registrering av livsmedelsanläggning 

2021-04-16 MEA.2020.1413 Tillstånd förstärkt infiltration 

2021-04-16 ATL.2021.587 MN Delegationsbeslut grundmall 

2021-04-16 MEA.2020.2113 Tillstånd BAGA effektiv infiltration

2021-04-16 MIL.2021.394 F-gas - MSA försenad läckagekontroll

2021-04-16 MEA.2021.415 Tillstånd Sluten tank 

2021-04-16 NAT.2021.429 MN remissyttrande för detaljplan på Lygnersvider

2021-04-16 LIV.2021.517 Avgift uppföljande kontroll 

2021-04-19 MEA.2020.1945 Tillstånd förstärkt infiltration 

2021-04-19 MEA.2021.141 Tillstånd förstärkt infiltration

2021-04-20 LIV.2021.597 Föreläggande allmän 

2021-04-20 MEA.2020.1714 Tillstånd förstärkt infiltration

2021-04-20 HÄL.2021.604 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2021-04-20 HÄL.2021.603 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2021-04-21 MIL.2021.548 Beslut om Försiktighetsmått 

2021-04-21 MIL.2021.541 VSO - Tillstånd Schaktning 

2021-04-21 MEA.2021.330 Tillstånd förstärkt infiltration 

2021-04-21 MEA.2021.575 Tillstånd förstärkt infiltration 

2021-04-21 MEA.2021.451 Tillstånd förstärkt infiltration 

2021-04-21 MEA.2021.343 Tillstånd BAGA effektiv infiltration 

För kännedom har 9 ansökningar om kompostering av hushållsavfall
beviljats av teknik- och serviceförvaltningens kundtjänst under perioden mars 2021.

Förslag till beslut
Ordförande föreslår att redovisning av delegationsbeslut godkänns och läggs till
handlingarna om ingen är däremot.

Förslaget antas.
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Miljönämnden
Datum: 2021-05-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dnr: ALLM M.2021.181§38/2021

Meddelanden 2021

Miljönämndens beslut

Redovisning av inkomna meddelanden godkänns och läggs till handlingarna.

1. KS, anvisning Budgetunderlag 2022-2025.

2. KSAU § 72 2021 Anvisningarna fastställs.

3. Livsmedelsverket, anvisning till rapporteringen av livsmedelskontrollen
2022.

4. Livsmedelsverket, beslut rapportering av livsmedelskontrollen 2022.

5. KS § 25 2021 Beslut om upphävande samt nya riktlinjer för
marknadsföring och sponsring samt uppdrag till kommundirektör.

6. KS § 31 2021 införande av funktionen TIB (tjänsteman i beredskap).

7. KSAU § 73 2021 Löneutrymmet fastställs.

8. Livsmedelsverkets slutbedömning efter revision av livsmedelskontroll,
Mark.

9. KSAU § 116 2021 Arbetsutskottet ställer sig bakom avtalssamverkan.

Förslag till beslut
Ordförande föreslår att redovisning av inkomna meddelanden godkänns och
läggs till handlingarna om ingen är däremot.

Förslaget antas.
_______________
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Miljönämnden
Datum: 2021-05-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§39/2021 Dnr: ALLM M.2021.448

Information om situationen angående Covid-19

Miljönämndens beslut

Miljönämnden noterar informationen.

Ärendet

Miljöchef Kennet Jonsson redogör för senaste nytt kring Covid-19 pandemin.

Pandemi Covid-19 –hälsoläget på förvaltningen:

· Personalfrånvaro förvaltningen: <5% covid-19relaterat, samma läge för
miljöenheten

· Påverkan inom avloppsteamet utifrån Covid-19-sjukdom och
efterdyningar

· Måttlig påverkan utifrån Covid-19 inom förvaltningen och miljöenheten
· Medarbetarnas mående och arbetssituation inom miljöenheten med

ökad personpåverkan; detta utifrån mer hemarbete och minskat
tillsynsarbete ute.

Pandemi Covid-19 -utifrån nuvarande rekommendationer:

· Nödvändiga platsbesök/samrådsmöten genomförs med samma
”förhållningsregler” som tidigare:Håll avstånd och genomför dessa besök
endast om alla som deltar är friska.

· Skyddsutrustning; är beställd och på plats
· Arbeta hemifrån om och när du har möjlighet
· Minimera antalet fysiska möten. Ställ istället om till digitala möten när

så är möjligt
· När du är på plats i Kinnaström:Se till att vara fullt frisk och håll avstånd
· Inom kommunen fortsatta särskilda åtgärder för företag; ex prioritering

av företag samt att vi ser positivt på anstånd av betalningar
· Entrédörrarna till Kinnaström stängda tillfälligt (TSN)
· Fortsatt uppdrag trängseltillsyn på

serveringsställen(MN);Trängseltillsynen visar på hög efterlevnad
avseende att hålla avstånd, information samt handhygien.

· Serveringsställen får inte servera livsmedel eller alkohol mellan kl.20.30
och kl.05.00; avhämtning av livsmedel är tillåten

Beslutsgång

Ordförande föreslår att miljönämnden noterar informationen.

Förslaget antas.
________________

Expedieras till

Kommunstyrelsen
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(17)
Miljönämnden
Datum: 2021-05-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dnr: ALLM M.2020.977§40/2021

Information

Förvaltningschef Malin Bexell informerar: 

På agendan

· Stor ökning av antalet förhandsbesked.
· Fortsatt högt tryck på bygglov och förhandsbesked.
· Målbild Kinna centrum 2030 –dialoger avslutade–sammanställning pågår
· Uppdrag om jordbruksmark–beslut fattat i KS 6 maj.
· Parkeringshus.
· Destinationsutveckling–naturturism–ansvars frågan utreds
· Resultat SKR’s Insiktsmätning

Miljöchef Kennet Jonsson informerar:

Pågående/på gång

· Personalläget; personalomsättning,rekryteringar,Covid-19-sjukskrivningar
· Utredning av naturvårdsorganisation
· Miljönämndens arbete med besöksnäringsfrågor
· Taxearbete; nymiljöbalkstaxa2022-01-01. Tas upptill MN i juni.
· Ny livsmedelstaxa 2023-01-01. Regeringsbeslut, SKR:s och SLV:s arbete

med livsmedelstaxan
· Fortsatt många förhandsbesked bygglov & bygglovsärenden
· Avloppsteamet & hälsoskyddsteamet har ansträngda lägen.

Redovisning av kurser och möten:

Håkan Andersson(S) har deltagit i:
Sveriges miljökommuner den 5 maj.
Fyrpresidiemöte
Sjuhäradspresidie

Miljönämnden noterar informationen.
________________
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Miljönämnden
Datum: 2021-05-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dnr: ALLM M.2020.980§41/2021

Övriga frågor

Det finns behov bland ledamöter att delta i internutbildning i miljölagstiftningen.
Miljöchef Kennet Jonsson bjuder in till ett utbildningstillfälle.
Intresseanmälan under dagens möte: Agnetha Rodén (S), Anna Stjernström
(MP), Martin Arnell (KD), Anders Lindqvist (S), Eva Åberg Andersson (C) och
Jan Karlsson (L).
Anmälan tas emot av Kennet Jonsson.

________________
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