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Miljönämnden
Datum: 2022-02-03

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Vävsalen, Kinnaström, via Teams, kl. 08.30–11:30

Beslutande S Håkan Andersson, Kinnaström

S Ann-Christine Asp

C Ragnar Nilsson

L Ulf Eriksson

M Peter Branshøj, Kinnaström

KD Martin Arnell

SD Mikael Ljunggren

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

S Anders Lindqvist

S Agneta Rodén

C Eva Åberg Andersson

L Jan Karlsson

SD Thomas Gunnarsson

Tjänstemän

Malin Bexell, förvaltningschef

Kennet Jonsson, miljöchef

Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare, Kinnaström

Sara Adams, verksamhetsutvecklare, §§ 2-3

Emil Klaesson, ekonom §§ 2-3

Helena Fredling, ekonom §§ 2-3

Kristina Jacobsson § 4

Jenny Pleym, kommunbiolog, § 6

Lisa Goffe, tillståndshandläggare, § 7

Utses att justera Peter Branshøj (M)

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, 9 februari 2022 kl 08:30

Underskrifter Sekreterare §§  1-12

Gunilla Sandqvist

Ordförande

Håkan Andersson (S)

Justerande

Peter Branshøj (M)
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Miljönämnden
Datum: 2022-02-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 1 Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv
och val av justerare 2022

3

§ 2 Miljönämndens årsrapport 2021 4 - 5

§ 3 Miljönämndens tillsynsplan 2022 6

§ 4 Kontrollplan livsmedel 2022-2024 7

§ 5 Remiss revidering reglemente avseende spel 8

§ 6 Medborgarförslag - inköp och utlåning av
grävlingsfällor

9 - 10

§ 7 Ansökan - bestående förändring i stadigvarande
serveringstillstånd -Två Skyttlar

11 - 12

§ 8 Redovisning av delegationsbeslut 2022 13 - 14

§ 9 Meddelanden 2022 15

§ 10 Information om situationen angående Covid-19 16

§ 11 Information 17

§ 12 Övriga frågor 18
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Miljönämnden
Datum: 2022-02-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1/2022 Dnr: ALLM M.2022.88

Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv och val av
justerare 2022

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner föredragningslistan med nedan angivna förändringar.

Dagens sammanträde

Ragnar Nilsson (C) anmäler övriga frågor om breddningsmöjligheter vid
Iglabäcken i Hajom samt brand vid Selanders såg i Örby.

Martin Arnell (KD) anmäler övrig fråga om avloppsärende, Holmåkra 4:12.

Ordförande frågar om jäv.
Inget jäv föreligger.

Ordförande frågar om val av justerare och finner att nämnden väljer Peter
Branshøj (M) att justera dagens protokoll.

Beslutsgång

Ordförande frågar om föredragningslistan kan antas med ovan angivna
förändringar om ingen är däremot och finner att så sker.

________________
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Miljönämnden
Datum: 2022-02-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2/2022 Dnr: ALLM M.2021.1748

Miljönämndens årsrapport 2021

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna förslag till årsrapport 2021 och överlämna
denna till Kommunstyrelsen.

Ärendet

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystemet för Marks kommun
skall samtliga nämnder lämna ett bokslut med redovisning och analys för
ekonomi, personal och verksamhet.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån anvisningar sammanställt ett förslag
till årsrapport. Totalbedömningen är att verksamheten uppfyllt
kommunfullmäktiges uppdrag samt fastställda mål i hög grad 2021.
Gällande det ekonomiska utfallet prognostiseras miljönämndens nettokostnader
ligga i linje med årets budgetram. Detta efter justering med avseende på
uteblivna intäkter med anledning av Covid-19 (0,4 mnkr), vilka tillåts redovisas
utöver nämndens budget, samt extra kostnader som uppstått i samband med
övertagandet av verksamheten för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (0,2
mnkr), vilka miljönämnden också beviljats att få redovisa utöver nämndens
Budget.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-03.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden godkänner förslag till årsrapport 2021 och överlämnar denna till
Kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde

Verksamhetsutvecklare Sara Adams och miljöchef Kennet Jonsson redogör för
ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Martin Arnell (KD) med bifall från Peter Branshøj (M) föreslår följande ändring i
uppföljning av grunduppdragen gällande huvudverksamhet hälsoskyddstillsyn
och enskilda avlopp:
Uppdraget uppfyllt ändras från i hög grad till delvis med motiveringen att covid
-19 pandemin haft stor påverkan på verksamheten.

Håkan Andersson (S) föreslår att miljönämnden beslutar enligt miljöenhetens
förslag.

Beslutsgång
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Martin Arnells (KD) förslag
och Håkan Anderssons (S) förslag.

Ordförande ställer förlagen mot varandra och finner att miljönämnden röstar
enligt Håkan Anderssons (S) förslag.

Votering begärd och verkställs.

JA- röst bifall till Håkan Anderssons (S) förslag.
NEJ-röst bifall till Martin Arnells (KD) förslag.

Ledamot JA NEJ VET EJ

Ann-Christine Asp (S) x

Ragnar Nilsson (C) x

Ulf Eriksson (L) x

Peter Branshøj (M) x

Martin Arnell (KD) x

Mikael Ljunggren (SD) x

Håkan Andersson (S) x

Summa: 4 3

Med fyra JA-röster mot tre NEJ-röster finner ordförande att miljönämnden
beslutar enligt Håkan Anderssons (S) förslag att godkänna förslag till årsrapport
2021 och överlämna denna till Kommunstyrelsen.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________

Bilaga

Miljönämndens årsrapport 2021
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§3/2022 Dnr: ALLM M.2022.47

Miljönämndens tillsynsplan 2022

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att anta tillsynsplanen för 2022 i enlighet med upprättat
förslag.

Ärendet

Krav på upprättandet av en tillsynsplan regleras i miljötillsynsförordningen.
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska miljönämnden i egenskap av
tillsynsmyndighet föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver
återkommande tillsyn. Det ska finnas en utredning om tillsynsbehovet för
miljönämndens hela ansvarsområde som sträcker sig minst tre år framåt i tiden,
och för varje verksamhetsår ska en samlad tillsynsplan upprättas som ska
grundas på behovsutredningen och verksamhetsregistret. Planen ska ses över
vid behov dock minst en gång per år.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten har arbetat fram ett förslag på
tillsynsplan. Planen gäller för 2022 och underlaget utgörs av miljönämndens
behovsutredning 2022–2024, nämndplan 2022–2023, verksamhetsregistret
samt fastställd budgetram.
Tillsynsplanen omfattar miljönämndens hela ansvarsområde med undantag av
livsmedelskontrollen för vilken en särskild kontrollplan tas fram.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-03.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden antar tillsynsplanen för 2022 i enlighet med upprättat förslag.

Dagens sammanträde

Verksamhetsutvecklare Sara Adams och miljöchef Kennet Jonsson redogör för
ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag om
ingen är däremot och finner att så sker.

________________
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§4/2022 Dnr: LIV.2022.74

Kontrollplan livsmedel 2022-2024

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att fastställa kontrollplanen för livsmedel 2022-2024 och
att revidering sker årligen.

Ärendet

Krav ställs enligt livsmedelslagstiftningen på att det ska finnas en kontrollplan
för livsmedel. Dessa krav specificeras bland annat i Europaparlamentets och
Rådets förordning (EG) nr 882/2004 från den 29 april 2004 om offentlig kontroll
för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.

Beredning

Kontrollplanen är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav
som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten.
Kraven i förordning (EG) nr 882/2004 innefattar bland annat att planen ska vara
flerårig. Den kontrollplan som funnits på miljöenheten har varit ettårig, varpå
den nu har reviderats och gäller för 3 år i taget.

Förslaget till kontrollplan för livsmedel har tagits fram med hjälp av en mall som
Livsmedelsverket bistår med.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-27.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljöenheten föreslår att kontrollplanen för livsmedel fastställs, och därefter
revideras årligen.

Dagens sammanträde

Miljöinspektör Kristina Jacobsson redogör för ärendet.

Beslutsgång

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

________________
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§5/2022 Dnr: ALLM M.2021.1668

Remiss revidering reglemente avseende spel

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att tillstyrka att reglementet för miljönämnden ändras
så att ansvaret för remissyttranden gällande automatspel flyttas från
socialnämnden till miljönämnden.

Ärendet

Miljönämnden har från kommunledningslkansliet tillsänts en remiss för yttrande
gällande förändring i miljönämndens nuvarande reglemente. Socialnämnden vill
att miljönämnden övertar ansvaret för kommunens yttranden till
Spelinspektionen gällande automatspel.

Beredning

Socialnämnden har idag enligt gällande reglemente ansvaret för att avge
remissyttranden till spelinspektionen gällande automatspel. Socialnämnden har
dock inte längre någon koppling till dessa frågor eftersom ansvaret för
alkoholtillstånd och alkoholinspektionsverksamhet är överflyttat till
miljönämnden från och med den 1 januari 2021.
Socialnämnden har belyst detta i skrivelser.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-27.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås tillstyrka att reglementet för miljönämnden ändras så att
ansvaret för remissyttranden gällande automatspel flyttas från socialnämnden
Till miljönämnden.

Dagens sammanträde

Miljöchef Kennet Jonsson redogör för ärendet.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________
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§6/2022 Dnr: ALLM M.2021.1731

Medborgarförslag - inköp och utlåning av grävlingsfällor

Miljönämndens beslut

Miljönämnden anser inte att skyddsjakt på enskilds mark är en kommunal
angelägenhet och avstyrker förslaget om inköp och utlåning av grävlingsfällor.

Nämnden lämnar därmed inte heller något förslag till hur hantering och
administrering i så fall skulle se ut.

Ärendet

Kommunledningskontoret har skickat ett medborgarförslag, som föreslår att
kommunen köper in en eller flera grävlingsfällor för kostnadsfri utlåning, till
miljönämnden för synpunkter.

Beredning

Kommunen är som markägare ansvarig för vilda djur på kommunal mark och på
allmänplats. Det är inte en kommunal angelägenhet att ansvara för vilda djur på
annans mark.
Miljönämnden har den 11 november 2021 antagit reviderade Riktlinjer för
hantering av vilda djur (MN § 84). I riktlinjerna anges att klagomål på vilda djur
normalt inte föranleder myndighetsingripande utöver tät förekomst av fåglar om
stor risk för sjukdomsspridning förekommer. I övrigt har fastighetsägare och
nyttjanderättshavare ansvar för att åtgärder vidtas.

Kommunen bör däremot vägleda allmänheten och ge råd som underlättar vid
situationer där vilda djur är inblandade. Vid all skyddsjakt ska skrämselåtgärder
och andra förebyggande åtgärder alltid prövas i första hand. Skyddsjakt på egen
mark sker på den enskildes initiativ. Kommunen kan ge råd om vad som bör
anses som skada eller olägenhet nog för skyddsjakt, men det är den enskilde
markägaren som själv fattar beslutet. Den som på eget initiativ har skyddsjagat
ska efteråt kunna motivera sitt beslut vid en eventuell tillsyn eller utredning.

Den lämpligaste metoden att skyddsjaga grävling är med fälla. Vid jakt med
fällor krävs inte jägarexamen, däremot måste den som jagar ha jaktkort och rätt
till jakt på det område där jakten ska bedrivas. Grävlingen ska omedelbart
avlivas eller återges friheten på platsen för fångsten. Det är inte tillåtet att
använda skjutvapen inom planlagt område utan tillstånd av polismyndigheten.
Det är heller inte tillåtet att släppa ut vilt på annan plats utan tillstånd från
Naturvårdsverket, eller transportera levande vilt utan tillstånd från
Jordbruksverket. De fällor som används ska vara testade och godkända av
Naturvårdsverket. Fällorna ska också vara väderbeständigt märkta med fällans
typbeteckning samt ägarens, namn, adress och telefonnummer.

På grund av regelverket är det svårt för en enskild person att bli av med en
grävling genom att låna en fälla av kommunen. En lämpligare lösning är att ta
kontakt med en erfaren jägare som har jaktkort, tillstånd att skjuta i
detaljplanelagt område, tillgång till fälla och möjlighet att ta hand om det döda
djuret efteråt.
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Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-27.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden anser inte att skyddsjakt på enskilds mark är en kommunal
angelägenhet och avstyrker förslaget om inköp och utlåning av grävlingsfällor.
Nämnden lämnar därmed inte heller något förslag till hur hantering och
administrering i så fall skulle se ut.

Dagens sammanträde

Kommunbiolog Jenny Pleym redogör för ärendet.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________
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§7/2022 Dnr: SERVT.2021.1321

Ansökan - bestående förändring i stadigvarande serveringstillstånd -
Två Skyttlar

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att bevilja GörVäst Aktiebolag (556304-8353) utsträckt
serveringstid i Två Skyttlar, Örby, varvid ny serveringstid lyder enligt följande:
Inomhus:
måndag - lördag 11-02
söndag 11-01
Utomhus:
måndag - torsdag 11-01
fredag -lördag 11-02
söndag 11-01

Miljönämnden avslår den del av ansökan som avser serveringstid utomhus
klockan 08-11 lördag och söndag.

Lagstöd
-8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen(2010:1622).

Ärendet

GörVäst Aktiebolag (556304-8353) innehar stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten i Två Skyttlar med tillhörande uteservering, Örby, 511 92 Örby.
Serveringstiden är bestämd till kl 11-01 inomhus samt kl 11-23 utomhus.
Uteservering året runt.
Bolaget ansöker nu om stadigvarande utökad serveringstid, önskad serveringstid
är enligt följande:
Inomhus: måndag - lördag 11-02
söndag 11-01
Utomhus: måndag - torsdag 11-01
fredag 11-02
lördag 08-02
söndag 08-01

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-27.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden beviljar GörVäst Aktiebolag (556304-8353) utsträckt serveringstid
i Två Skyttlar, Örby, varvid ny serveringstid lyder enligt följande:
Inomhus:
måndag - lördag 11-02
söndag 11-01
Utomhus:
måndag - torsdag 11-01
fredag -lördag 11-02
söndag 11-01
Miljönämnden avslår den del av ansökan som avser serveringstid utomhus
klockan 08-11 lördag och söndag.
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Lagstöd
-8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen(2010:1622).

Dagens sammanträde

Tillståndshandläggare Lisa Goffe redogör för ärendet.

Beslutsgång

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

Expedieras till

GörVäst Aktiebolag

________________

Bilaga

Tillståndsbevis
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§8/2022 Dnr: ALLM M.2022.89

Redovisning av delegationsbeslut 2022

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dem till
handlingarna.

Eva Åberg Andersson (C) har utfört stickprovskontroll på den del av
delegationsbesluten som utfärdats 2021 och fann inga avvikelser.

Jan Karlsson (L) och Mikael Ljunggren (SD) kommer att granska och redovisa
den del som utfärdats 2022 på miljönämndens sammanträde den 31 mars.

Ärendet

Redovisning av delegationsbeslut:

Från 2021-12-03 till 2022-01-17 har följande beslut fattats på delegation:

Para
graf

Expedierad Ärendebeskrivning ÄrendeNummer

712 2021-12-03 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1292

713 2021-12-03 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1263

714 2021-12-03 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1290

715 2021-12-03 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1361

716 2021-12-03 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1402

717 2021-12-06 Ansökan - bergvärme HÄL.2021.1700

718 2021-12-07 Anmälan -om miljöfarlig verksamhet MIL.2020.1327

719 2021-12-09 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1345

720 2021-12-09 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1272

721 2021-12-09 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1257

722 2021-12-09 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1423

723 2021-12-09 Tillsyn enskilt avlopp 2019  MEA.2019.1932

724 2021-12-10 Ansökan - Förnyande av tillstånd sluten tank MEA.2021.1524

725 2021-12-10 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1595

726 2021-12-10 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.608

727 2021-12-13 Tillsyn enskilt avlopp 2020 MEA.2020.1618

728 2021-12-13 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1268

729 2021-12-14 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.80

730 2021-12-17 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1325

731 2021-12-17 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.976

732 2021-12-17 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1083

733 2021-12-20
Planerad tillsyn 2020-2021, u-avlopp, Ängsätra vård &
omsorg

MIL.2020.2102

734 2021-12-20 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1288

735 2021-12-20 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1289
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736 2021-12-20 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1291

737 2021-12-21 Tillsyn enskilt avlopp 2021 - större anläggning MEA.2021.1711

738 2021-12-22 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1545

739 2021-12-22 Tillsyn enskilt avlopp 2021 - större anläggning MEA.2021.1713

740 2021-12-22 Klagomål - bristfällig avloppsanläggning MEA.2021.1635

741 2021-12-22 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1761

742 2021-12-23 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1190

743 2021-12-23 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1195

744 2021-12-27 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.1758

745 2021-12-28 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1561

746 2021-12-28 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1274

747 2021-12-28 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1557

748 2021-12-28 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1296

749 2021-12-28 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1389

750 2021-12-28 Utdömande av eget avlopp  MEA.2019.1617

751 2021-12-29 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.396

752 2021-12-30 Ansökan enskilt avlopp - tillstånd i efterhand MEA.2021.623

       

 2022    

1 2022-01-04 Klagomål - olägenhet av rök HÄL.2021.1224

2 2022-01-04 Ansökan enskilt avlopp MEA.2020.1434

3 2022-01-05 Ansökan - bergvärme inom Örby VSO HÄL.2022.5

4 2022-01-10
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - 

LIV.2021.1784

5 2022-01-11 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1549

6 2022-01-11 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1555

7 2022-01-11 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.648

8 2022-01-11 Tillsyn enskilt avlopp 2016  MEA.2016.1141

10 2022-01-12 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1355

11 2022-01-14 Anmälan - bergvärme HÄL.2022.18

12 2022-01-14 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1477

13 2022-01-17 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1691

För kännedom har 5 ansökningar om kompostering av hushållsavfall
beviljats av teknik- och serviceförvaltningens kundtjänst under perioden januari
2022.

Beslutsgång
Ordförande frågar om några avvikelser har upptäckts av, för perioden av valda
granskare, Eva Åberg Andersson (C), Martin Arnell (KD), Jan Karlsson (L) och
Mikael Ljunggren (SD).

Ordförande frågar om redovisning av delegationsbeslut kan godkännas och
läggas till handlingarna och finner att så sker.

________________
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(18)
Miljönämnden
Datum: 2022-02-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§9/2022 Dnr: ALLM M.2022.90

Meddelanden 2022

Miljönämndens beslut

Redovisning av inkomna meddelanden godkänns och läggs till handlingarna.

1. KF 227/2021 Entledigande och fyllnadsval av ledamot och ersättare i
miljönämnden (SD).

2. Styrsystem för Marks kommun, beslutad.
3. KF 219/2021 Översyn av reglemente för miljönämnden.
4. KF 217/2021 Översyn av reglemente för krisledningsnämnden.
5. KF 215/2021 Översyn av reglemente för kommunstyrelsen.
6. KF 214/2021 Översyn av kommungemensamt reglemente för nämnderna.
7. KF 213/2021 Översyn av styrdokumentet Styrsystem i Marks kommun.
8. KF 212/2021 Införande av efterdebitering för livsmedelskontrollen.
9. KS 270/2021 Fördelning av arbetsuppgifter mellan kommundirektör och

biträdande kommundirektör.
10.KS 264/2021 Upphävande av riktlinjer för enkäter.
11.KS 260/2021 Placering av dataskyddsombud på Borås regionen, Sjuhärads

kommunalförbund.

________________
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Miljönämnden
Datum: 2022-02-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§10/2022 Dnr: ALLM M.2021.448

Information om situationen angående Covid-19

Miljönämndens beslut

Miljönämnden noterar informationen.

Ärendet

Miljöchef Kennet Jonsson redogör för senast nytt kring Covid-19 pandemin:

· Marks kommuns medarbetare ska i första hand arbeta på distans om arbets-
uppgifterna tillåter det. Detta gäller till och med den 13 februari 2022.

· Marks kommun avråder från fysiska möten och samlingar med medarbetare 
överstigande 20 personer. Detta för att förhindra trängsel och större folksaml
ingar enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Avrådan gäller till och med den 13 februari 2022.

· Marks kommun får generellt sett inte kräva att enskild medarbetare visar 
upp vaccinationsbevis och reglerna om vaccinationsbevis är inte tillämpliga 
vid sammankomster med medarbetare inomkommunen. Därför ska samman
komster med medarbetare i sin helhet följa nationella restriktionerför ovaccin
erade om att hålla avstånd. Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga.

· Det kan komma fler rekommendationer från Folkhälsomyndigheten vilket 
innebär att varje verksamhet ska beakta detta i fall större arrangemang plan
erasunder första kvartalet 2022. 

· Som tidigare uppmärksammas alla att vara uppmärksamma på ochstanna 
hemma vid symptom. 

· Tillsyn av serveringsställen.

· Enligt regeringsbeslut som väntas tas idag upphävs restriktioner
from den 9 februari!

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________
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Miljönämnden
Datum: 2022-02-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11/2022 Dnr: ALLM M.2022.91

Information

a) Förvaltningschefen informerar:

· Local Context - samarbete med Chalmers mastersprogram "Hållbar
arkitektur".

· Vi arbetar med:
Processförbättringar (tid och kvalitet)
Kommunikation och information

· Övrigt:
Förenkla helt enkelt
Marknäringsdagen
Insiktsmätningen

· SBF 2.0 - information om omorganisationsförslag för
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Bakgrund
Syfte/mål

b) Miljöchefen informerar:

· Fortsatt pågående dialog om möjlig kommande samverkan mellan Mark,
Svenljunga ochBollebygds kommuner gällande Alkohol,Tobak och Recept
fria läkemedel. Vi är alla  positiva till samverkan mellan våra kommuner.
Nästa samverkansmöte 10 februari.

· Ny Livsmedelstaxa antagen i kommunfullmäktige och gäller från och
med 1/1 2022. Successivt införande av efterhandsdebitering

· Ny Miljöbalkstaxa antagen av kommunfullmäktige gäller från och med
1/1 2022, Den nya taxan är behovsstyrd jämfört med den tidigare som
var riskbaserad.

· Markmodellen med bland annat översyn av taxor med
efterhandsdebitering i sikte samt utökade serviceåtaganden. 

· Fortsatt förlängt arbete till och med 31/5  med tillsyn av
serveringsställen livsmedel.

· Brådskande yttrande från MN:s ordförande gällande Kraftigt
modifierade ytvatten.

________________
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Miljönämnden
Datum: 2022-02-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§12/2022 Dnr: ALLM M.2020.980

Övriga frågor

Ragnar Nilsson (C) anmäler övrig fråga om breddningsmöjligheter i samband
med överföringsledning vid Iglabäcken i Hajom.Boende i närheten har hört av
sig och undrar.
Miljöchef Kennet Jonsson svarar att miljöenheten kommer att göra inspektion på
plats och bevaka hur arbetet fortlöper.

Ragnar Nilsson (C) anmäler ytterligare fråga gällande släckvatten vid branden i
Örby Såg - f.d. Marks Sågverk, Zelander i Örby.
Miljöchef Kennet Jonsson tar med frågan till miljöenheten och återkopplar med
svar vid nästa sammanträde den 31 mars.

Martin Arnell (KD anmäler fråga angående inkommen skrivelse gällande
avloppsärende, Holmåkra 4:12.
Miljöchef Kennet Jonsson bemöter frågan.

________________
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