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Miljönämnden
Datum: 2021-06-10

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Strömsalen, Kinnaström - via teams kl. 09.00–15.30, ajournering
12:00-13:00

Beslutande S Håkan Andersson, kinnaström

S Ann-Christine Asp, kinnaström

C Ragnar Nilsson, kinnaström

L Ulf Eriksson, kinnaström

M

KD

Peter Branshøj, §§44-45 , kinnaström, kl. 09:00-11:00

Martin Arnell, §§ 46-53

MP Anna Stjernström

SD

SD

Mikael Ljunggren, §§ 44-45

Natalia Henriksson,§§ 46-53, kl 11:30-15:30

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

S Anders Lindqvist, kinnaström

S Agneta Rodén

C Eva Åberg Andersson §§ 44-46, kl. 09:00-14:10

KD Martin Arnell, §§ 44-45

SD Mikael Ljunggren, §§ 46-53

Tjänstemän

Malin Bexell, förvaltningschef, kinnaström

Kennet Jonsson, miljöchef

Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare, kinnaström

Maria Sivedal, utredare kommunledningskontoret, § 44

Anita Sjöstrand, kommunbiolog, § 45

Svante Brandin, kommunbiolog, § 45

Sara Adams, verksamhetsutvecklare, §§ 45-46

David Davidsson, miljöinspektör, § 48

Utses att justera Ragnar Nilsson (C)

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-06-16 kl 08:00

Underskrifter Sekreterare §§  44- 53

Gunilla Sandqvist

Ordförande

Håkan Andersson (S)

Justerande

Ragnar Nilsson (C)
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MN § 46 Budget 2022-2025 samt taxor inom miljönämndens
verksamhetsområde 2022

6 - 7

MN § 47 Fortsatt arbete efter bäckinventering 8 - 9

MN § 48 Handlingsplan för förorenaden områden i Marks
kommun

10

MN § 49 Redovisning av delegationsbeslut 2021 11 - 13
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MN § 52 Information 17

MN § 53 Övriga frågor 18
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§44/2021 Dnr: ALLM M.2021.921

Skötsel av skyddad natur i Marks kommun

Miljönämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Maria Sivedal redogör för utredningen att se över skötsel/drift av skyddad natur i
Marks kommun.
Miljönämnden ansvarar för tillsyn, uppdraget är att utreda vilken förvaltning som
ska ansvara för skötsel/drift.
Tre stycken förslag har tagits fram för presentation.
Utredningen ska ut på remiss till nämnderna under hösten 2021.

Miljönämnden ges tillfälle att ställa frågor.

Ordförande tackar för informationen.

________________
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Dnr: ALLM M.2021.851§45/2021

Trädpolicy för Marks kommun

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att återremitterar ärendet för konkretisering av policyn.

Ärendet

Uppdraget att ta fram en trädpolicy för Marks kommun kom till med anledning
av att det hade avverkats och flisats upp gamla grova skyddsvärda ekar (som
också ingått i en kommunal inventering av vedlevande skalbaggar) på
kommunens mark, vid Bosgården i Örby. Detta gjordes av kommunen själv och
gjordes i okunskap och brist på kommunikation mellan förvaltningarna.
En samsyn behövs i kommunen i hur vi ska hantera våra träd.
Ett förslag till en trädpolicy för Marks kommun har nu tagits fram.
Policyn omfattar alla träd på kommunens mark, förutom de som ingår i
skogsbruksplaner och innebär i grunden att vi ska vara restriktiva när det gäller
att avverka våra träd.
Syftet med trädpolicyn är att de, som inom sitt arbete kommer i kontakt med
träd på i första hand kommunal mark, såsom skötselpersonal, entreprenörer,
planerare, bygglovshandläggare, kommunbiologer med flera, ska få vägledning i
hur kommunen förhåller sig till sina träd. Policyn ska i så stor utsträckning som
möjligt även följas vid detaljplanearbete, förhandsbesked och bygglovsärenden
på privat mark.

Beredning

2017 ansöktes om LONA-bidrag för att ta fram en trädpolicy, vilket beviljades
2018. 2020 begärdes förlängning till 31 december 2021 då det är tänkt att
policyn ska vara antagen av KF.
Diskussioner har förts med både nuvarande och tidigare parkingenjör och
framför allt kollegor.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-02.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden beslutar att skicka förslag till Trädpolicy på remiss till
Kommunstyrelsen, Plan- och byggnadsnämnden, Teknik- och servicenämnden

Dagens sammanträde

Kommunbiolog Anita Sjöstrand redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Anna Stjernström (MP)med stöd från Håkan Andersson (S) föreslår att
miljönämnden återremitterar ärendet för konkretisering av policyn.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Förvaltningens förslag samt
Anna Stjernströms (MP) beslut.
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Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att miljönämnden
antar Anna Stjernströms (MP) beslut.

________________
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§46/2021 Dnr: ALLM M.2021.539

Budget 2022-2025 samt taxor inom miljönämndens
verksamhetsområde 2022

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2022–2025, med
medföljande förslag till revidering av nämndens grunduppdrag, och överlämnar
det till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Miljönämnden beslutar vidare att godkänna förslag till behovsbaserad taxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område enligt bilagor 3-6 och föreslår
att taxan fastställs att gälla från och med 1 januari 2022. Miljönämnden
godkänner även föreslagna ändringar gällande timtaxan för miljöbalkstaxan, för
taxan för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter, för
taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen, samt för taxan för
sprängämnesprekursorer. Samtliga taxeförslag överlämnas till
kommunstyrelsen för vidare behandling.

Miljönämnden beslutar även att äska 0,7 mnkr i utökad ram för att stärka
bemanningen och därmed i högre grad kunna uppfylla nämndens grunduppdrag
och få in de intäkter som är förknippade med detta. Åtgärden förväntas kunna
innebära en nettobesparing för kommunen. Ytterligare vinster genereras i form
av ökad kontinuitet, och därmed även effektivitet, i verksamheten samt bättre
service till individ och samhälle.

Följande protokollsanteckning tillförs beslutet:
Miljönämnden beslutade i enighet enligt med förvaltningens förslag, men vill
ändå göra denna anteckning för att förtydliga nämndens inställning.
Diskrepansen mellan nämndens ram på 8 900 tkr och dess behov på 11 800 tkr
är i nuläget alltför stor och en stor del av behoven kommer i nuläget inte att
kunna tillgodoses, särskilt inte om fler vakanser uppstår. Målet med den äskade
ramhöjningen är att kunna tillgodose fler av behoven och utföra viktiga
arbetsuppgifter som annars skulle behöver nedprioriteras kraftigt. Detta
förutsätter dock en stabil personalsituation. Vid eventuella vakanser skulle
ramhöjningen i stället säkerställa att nämndens grunduppdrag kan uppfyllas,
samt ge en högre grad av budgetföljsamhet.

Håkan Andersson (S), Ann-Christin Asp (S), Ragnar Nilsson (C),
Ulf Eriksson (L), Anna Stjernström (MP), Martin Arnell (KD) och Natalia E
Henriksson (SD)

Ärendet

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystem för Marks kommun skall
samtliga nämnder årligen lämna ett förslag till budget med tillhörande underlag.
Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetplanering och årets budgetförslag
omfattar perioden 2022–2025. Miljönämndens budgetunderlag följer de
anvisningar som KSAU antagit 2021-02-24.
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Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån anvisningar sammanställt ett
budgetunderlag till kommunstyrelsen. Till grund för budgetunderlaget ligger
miljönämndens behovsutredning som innefattar omvärldsspaning samt analys av
den egna verksamheten.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-03.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2022–2025, med
medföljande förslag till revidering av nämndens grunduppdrag, och överlämnar
det till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Miljönämnden beslutar vidare att godkänna förslag till behovsbaserad taxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område enligt bilagor 3-6 och föreslår att
taxan fastställs att gälla från och med 1 januari 2022. Miljönämnden godkänner
även förslagna ändringar gällande timtaxan för miljöbalkstaxan, för taxan för
offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter, för taxan för
tillsyn enligt strålskyddslagen, samt för taxan för sprängämnesprekursorer.
Samtliga taxeförslag överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Miljönämnden beslutar även att äska 0,7 mnkr i utökad ram för att stärka
bemanningen och därmed i högre grad kunna uppfylla nämndens grunduppdrag
och få in de intäkter som är förknippade med detta. Åtgärden förväntas kunna
innebära en nettobesparing för kommunen. Ytterligare vinster genereras i form
av ökad kontinuitet, och därmed även effektivitet, i verksamheten samt bättre
service till individ och samhälle.

Dagens sammanträde

Verksamhetsutredare Sara Adams, miljöinspektör Pelle Thorsson samt miljöchef
Kennet Jonsson redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande föreslår att miljönämnden beslutar enligt miljöenhetens förslag samt
att en protokollsanteckning tillförs beslutet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag
med tillägg av protokollsanteckning och finner att miljönämnden antar förslaget.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________
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Dnr: MIL.2021.871§47/2021

Fortsatt arbete efter bäckinventering

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att avsluta befintligt provtagningsprogram och att
påbörja provtagning av Skrålabäcken under hösten 2021 och med utgång av
2023 samt att ge förvaltningen med dess miljöenhet i uppdrag att undersöka
möjligheterna till att tillsammans med andra viktiga aktörer ordna och driva ett
projekt med syftet att förbättra bäckarnas vattenstatus både i ett kortare och
ett längre perspektiv.

Ärendet

Miljöenheten har utifrån uppdrag från miljönämnden genomfört en
bäckinventering av bäckar med belastad vattenstatus. Utförd bäckinventering
redovisades vid miljönämndens sammanträde den 25 mars 2021 och då
presenterades också ett antal slutsatser samt åtgärder av vikt att fånga upp
inför möjligt fortsatt förbättringsarbete. Nu är frågan hur miljönämnden och
miljöenheten kan komma vidare med detta viktiga arbete på ett bra och positivt
sätt.

Beredning

För att nå framgång i fortsatt arbete med aktuella bäckar som inventerats
behöver de aktörer som kan påverka vattenstatussituationen för bäckarna
arbeta tillsammans på bred front. Detta för att lyckas skapa något bra
gemensamt. Provtagning i Skrålabäcken är angelägen samt att möjligheterna till
ett gemensamt fortsatt tillsammansprojekt undersöks. För att projektet ska
lyckas räcker det inte med att miljönämnden med dess miljöenhet och
begränsade resurser tar sig an uppgiften utan här behövs alla med
påverkansmöjligheter.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-03.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås att bekosta provtagning av Skrålabäcken under perioden
hösten 2021 till och med utgången av 2023 samt att ge förvaltningen med dess
miljöenhet i uppdrag att undersöka möjligheterna till att tillsammans med andra
viktiga aktörer ordna och driva ett projekt med syftet att förbättra bäckarnas
vattenstatus både i ett kortare och ett längre perspektiv.

Dagens sammanträde

Miljöchef Kennet Jonsson redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande föreslår att miljönämnden beslutar att avsluta befintligt
provtagningsprogram och att påbörja provtagning av Skrålabäcken under hösten
2021 och med utgång av 2023 samt att ge förvaltningen med dess miljöenhet i
uppdrag att undersöka möjligheterna till att tillsammans med andra viktiga
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aktörer ordna och driva ett projekt med syftet att förbättra bäckarnas
vattenstatus både i ett kortare och ett längre perspektiv.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Förvaltningens förslag samt ordförandes eget förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljönämnden antar
ordförandes förslag.

________________
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§48/2021 Dnr: MIL.2021.926

Handlingsplan för förorenaden områden i Marks kommun

Miljönämndens beslut

Miljönämnden noterar informationen

Ärendet

Miljöinspektör David Davidsson informerar nämnden om arbetet med att ta fram
en handlingsplan för förorenad mark i Marks kommun.

· En processbeskrivning för förorenad mark är framtagen
· Sammanställning av föroreningsstatus per fastighet pågår
· En sanerings och provtagningsplan är framtagen i samarbete med

saneringsföretag
· Nytt statistiskt underlag om förorenad mark för hela kommunen
· Ny beräkningsmodell framtagen för bedömning av föroreningshalt i

markprover
· Uppdaterad remissrutin mellan bygg- och miljöenheten för rivningslov och

bygglov efter brand

Miljönämnden ges tillfälle att ställa frågor.

Ordförande tackar för informationen.

________________
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§49/2021 Dnr: ALLM M.2021.180

Redovisning av delegationsbeslut 2021

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dem till
handlingarna.

Från 2021-04-22 till 2021-05-19 har följande beslut fattats på delegation:

Beslutsdatum ÄrendeNummer Ärendebeskrivning

2021-04-23 HÄL.2021.629 Anmälan - bergvärme

2021-04-23 HÄL.2021.633 Anmälan - bergvärme

2021-04-23 HÄL.2021.592 Anmälan - bergvärme

2021-04-23 MEA.2020.2031 Ansökan enskilt avlopp

2021-04-23 LIV.2021.639
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning, Milåsa

2021-04-23 LIV.2021.639
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning, Milåsa

2021-04-23 LIV.2021.605
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Café Mos (Mos Strand)

2021-04-23 MEA.2021.306 Ansökan enskilt avlopp

2021-04-23 LIV.2021.605
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Café Mos (Mos Strand)

2021-04-26 LIV.2021.657
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Omami Kinna

2021-04-26 LIV.2021.657
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Omami Kinna

2021-04-26 NAT.2021.500
Remiss - samråd ändring för del av detaljplan för del av
Assberg 3:21

2021-04-27 MEA.2021.404 Ansökan enskilt avlopp

2021-04-29 HÄL.2021.660 Klagomål - Utsläpp av borrkax i bäck

2021-04-29 LIV.2021.699 Omklassning av livsmedelsverksamhet - Sätila Sportklubb

2021-04-29 MEA.2020.1799 Ansökan enskilt avlopp

2021-04-29 MEA.2021.288 Ansökan enskilt avlopp

2021-04-29 MEA.2021.416 Ansökan enskilt avlopp

2021-04-30 MEA.2021.225 Ansökan enskilt avlopp

2021-04-30 MEA.2021.120 Ansökan enskilt avlopp

2021-04-30 MEA.2021.302 Ansökan enskilt avlopp

2021-04-30 LIV.2021.406 Inspektion på objektet: Båthuset

2021-04-30 MEA.2021.530 Ansökan enskilt avlopp

2021-05-03 MEA.2021.119 Ansökan enskilt avlopp

2021-05-04 MEA.2021.320 Ansökan enskilt avlopp

2021-05-03 LIV.2021.597 Inspektion på objektet: Hyssna Pizzeria
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2021-05-03 MEA.2013.1831 Tillsyn enskilt avlopp 2014

2021-05-04 MEA.2020.2097 Ansökan enskilt avlopp

2021-05-05 MEA.2015.436 Ansökan avlopp

2021-05-05 MEA.2021.264 Ansökan enskilt avlopp

2021-05-05 MEA.2021.529 Ansökan enskilt avlopp

2021-05-06 HÄL.2021.738 Anmälan - jordvärme

2021-05-06 HÄL.2021.723 Anmälan - bergvärme

2021-05-18 MEA.2020.1226 Ansökan enskilt avlopp

2021-05-11 MIL.2021.718 Skrotad cistern

2021-05-11 MEA.2021.435 Ansökan enskilt avlopp

2021-05-12 MEA.2020.1684 Ansökan enskilt avlopp

2021-05-12 MIL.2021.742
Anmälan - om återvinning av icke-farligt avfall för
anläggningsändamål

2021-05-12 LIV.2021.765
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning -Daniellas Rawfood, kök

2021-05-12 MEA.2021.635 Ansökan enskilt avlopp

2021-05-12 LIV.2021.765
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning -Daniellas Rawfood, kök

2021-05-12 LIV.2021.766
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Daniellas Rawfood, Butik

2021-05-12 LIV.2021.766
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Daniellas Rawfood, Butik

2021-05-12 MIL.2021.581 Utebliven årsrapport F-gas 2020

2021-05-14 LIV.2021.772
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Bröderna Fardousi

2021-05-14 LIV.2021.772
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Bröderna Fardousi

2021-05-17 HÄL.2021.756 Anmälan - bergvärme

2021-05-17 HÄL.2021.753 Anmälan - jordvärme

2021-05-17 HÄL.2021.764 Anmälan - om installation av bergvärmepump

2021-05-17 MEA.2021.134 Ansökan enskilt avlopp

2021-05-18 MEA.2020.1978 Ansökan enskilt avlopp

2021-05-18 MEA.2021.18 Ansökan enskilt avlopp

2021-05-18 MIL.2019.1908 Förorenad mark

2021-05-19 MIL.2021.763 Anmälan - om grävarbeten i förorenad jord

2021-05-19 LIV.2021.784 Omklassning av livsmedelsverksamhet - Mos Café

För kännedom har 9 ansökningar om kompostering av hushållsavfall
beviljats av teknik- och serviceförvaltningens kundtjänst under perioden april-
maj 2021.
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Förslag till beslut
Ordförande föreslår att redovisning av delegationsbeslut godkänns och läggs till
handlingarna om ingen är däremot.

Förslaget antas.

________________
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Dnr: ALLM M.2021.181§50/2021

Meddelanden 2021

Miljönämndens beslut

Redovisning av inkomna meddelanden godkänns och läggs till handlingarna.

1. KF § 70 2021 Överföring av investeringsanslag

2. KF § 71 2021 Revisionsberättelsen läggs till handlingarna

3. KF § 72 2021 Årsredovisningen godkänns

4. KF § 78 2021 Ansvarsfrihet beviljas

5. KF § 82 2021 Kommunen undertecknar deklarationen

6. KF § 83 2021 Entledigande och fyllnadsval (S)

7. KF §100 Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och
livsmedelsområdet mellan kommuner i Sjuhärad

8. KS 2020-580 042-38 Årsredovisning Marks kommun 2020 beslutad av KF

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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§51/2021 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.

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 för livsmedel och alkohol får inte servera alkohol efter
kl.22.00 och ha öppet efter kl.22.30. Avhämtning av livsmedel tillåtet senare.

Hoppfullt läge!

· Starkt minskad smittspridning syns genom betydlig minskning av nytillkomna
smittade

· Goda effekter av pågående vaccinationsarbete
· Regeringens 5 stegsraket för successiva lättnader och slutligen borttagande av

restriktioner i samhället kopplade till Coronapandemin
· Risk för ökad smittspridning till hösten när samhället successivt öppnar upp

igen?
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(18)
Miljönämnden
Datum:

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande föreslår att miljönämnden noterar informationen.

Förslaget antas.

________________

Expedieras till

Kommunstyrelsen
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Miljönämnden
Datum:

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dnr: ALLM M.2020.977§52/2021

Information

Förvaltningschef Malin Bexell informerar: 

På agendan

· Fortsatt högt tryck på bygglov och förhandsbesked.
· Högt tryck på detaljplaner
· Dialog med kommundirektören om utredningar som genomförs av

kommunledningskontoret
· Målbild Kinna centrum 2030 – status och arbete framåt
· Uppdrag om jordbruksmark – status
· Destinationsutveckling – naturturism – status
· Svenskt näringslivs ranking om upplevt företagsklimat
· Alla inom kommunen påverkar det upplevda företagsklimatet
· Aktuell hållbarhets kommunranking (miljöbarometern)

Miljöchef Kennet Jonsson informerar:

Pågående/på gång

· Personalläget; personalomsättning,rekryteringar,Covid-19-sjukskrivningar
· Avloppsteamet & hälsoskyddsteamet har fortsatt ansträngda lägen
· Fortsatt många förhandsbesked bygglov & bygglovsärenden
· Lågbemannat inom hälsoskyddet i avvaktan  på vikarie
· Problematiskt inom nya verksamheterna från Socialnämnden; främst

prövning gällande alkohol & tobak
· Deltagande I arbetet med kommande Hållbarhetsprogram
· Länsförsäkringars omprövning av skadeståndsanspråk i avloppsärende

________________
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Miljönämnden
Datum:

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dnr: ALLM M.2020.980§53/2021

Övriga frågor

Ordförande inledde mötet med en tyst minut för att hedra före detta
nämndsledamoten Bengt Johansson.

Anders Lindqvist (S) fråga om kalkning av sjöar besvarades av kommunbiolog
Svante Brandin i samband med att ärendet om trädpolicy behandlades.

Ordförande informerar om att det är högt tryck på ansökningar om
serveringstillstånd. Med endast en handläggare är det sårbart.

Ordförande flaggar för att det eventuellt kan komma att kallas till ett extra
nämndmöte med anledning av behandling av ansökan om serveringstillstånd.

Måndagen den 7 juni delade ordförande och vice ordförande ut miljöpriset till
Sara Brenne, Nyhagens Trädgård. En mycket överraskad och glad pristagare.

Ordförande avslutar mötet med att önska alla en trevlig sommar!

________________
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