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                    Kristina Spjut Sahlberg (S) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23   

 
Miljö- och byggnämnden 

 

 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult  2023-01-23 
 
 
Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnämnden 2023-01-23 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2023-01-24 2023-02-17 

Anslagstid  
2023-01-25 – 2023-02-16  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Miljö- och byggförvaltningen  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23   

 
Miljö- och byggnämnden 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Kristina Spjut Sahlberg (S), 1:e vice ordförande 
Malin Bengtsson (S) 
Claes Lindahl (C), ordförande 
Peter Varland (C) 
Dan Blixt (M), 2:e vice ordförande 
Eddie Smejer (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Catharina Hällström (S) ers. Claudia Swanson (SD) 

 
Tjänstemän 
Ingegerd Andersson, miljö- och byggchef 
Angelica Östlund, avdelningschef bygg 
Elisabeth Olofsson, kanslichef 
Oliver Öst Långström, controller, §§ 5–6 
Maria Johansson, nämndsekreterare 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23   

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 1 Val av justerare och dag för justering 
 

5 
§ 2 Fastställande av föredragningslistan 

 

6 
§ 3 Digital mellanlagring av handlingar 

2022/67 

7 - 8 
§ 4 Remissutlåtande i samrådsskede detaljplan 

Plåtslagaren 6 

2023/1 

9 - 10 

§ 5 Uppföljning av intern kontroll 2022 
2021/73 

11 
§ 6 Plan för ekonomisk uppföljning 2023 - miljö- 

och byggnämnden 

2023/2 

12 

§ 7 Redovisning av delegeringsbeslut 2023 
2023/7 

13 
§ 8 Information januari 2023 

2023/5 

14 
§ 9 Övrigt januari 2023 

2023/4 

15 
§ 10 Meddelanden januari 2023 

2023/3 

16 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 1 Val av justerare 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Miljö- och byggnämnden väljer Kristina Spjut Sahlberg (S) som justerare. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Claes Lindahl (C) föreslår att nämnden utser Kristina Spjut Sahlberg (S) att 
justera protokollet.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan välja Kristina Spjut 
Sahlberg (S) att justera protokollet och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 2 Fastställande av föredragningslistan 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Miljö- och byggnämnden fastställer föredragningslistan i sin helhet. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan fastställa 
föredragningslistan och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 3 Digital mellanlagring av handlingar 
Ärendenummer MOB 2022/67 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Protokoll och ordförandebeslut som signerats digitalt kommer från och med 

2023-01-01 att endast förvaras digitalt. 
2. Miljö- och byggnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera nämndens 

dokumenthanteringsplan utifrån ovanstående beslut. 
3. Miljö- och byggnämnden uppmanar kommunstyrelsen att säkerställa att 

backup-rutiner för digital lagring finns, samt att de verifieras, redovisas och 
godkänns av kommunstyrelsen innan digital lagring går i produktion.  

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår en övergång från fysisk förvaring av 
protokoll och ordförandebeslut till en digital förvaring av handlingarna. Sådan 
övergång stöds av kommunens arkivreglemente. 
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-28 

• Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, § 37 

• Arkivreglemente för Älmhults kommun 2009-04-02 

• Sydarkiveras juridiska utredning angående vilka handlingar som behöver 
finnas på papper daterad 2020-09-11 

 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Claes Lindahl (C) lämnar följande tilläggsyrkande: 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Miljö- och byggnämnden uppmanar kommunstyrelsen att säkerställa att backup-
rutiner för digital lagring finns, samt att de verifieras, redovisas och godkänns av 
kommunstyrelsen innan digital lagring går i produktion.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta i enlighet med 
miljö- och byggförvaltningens förslag  med tilläggsyrkande från Claes Lindahl 
(C) och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen   
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 4 Remissutlåtande i samrådsskede detaljplan 
Plåtslagaren 6 
Ärendenummer MOB 2023/1 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Miljö- och byggnämnden yttrar sig till kommunledningsförvaltningen i 

enlighet med miljö- och byggförvaltningens yttranden daterade 2022-12-21. 
Synpunkterna i yttrandena bör inarbetas i detaljplanen och dess bilagor. 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen inkom 2022-12-01 med en remissförfrågan till 
miljö- och byggnämnden i samrådsskedet av upprättande av detaljplan 
Plåtslagaren 6 m.fl. Förslaget till ny detaljplan finns tillgängligt för samråd 
mellan 2022-12-01-2023-01-13. Begäran om längre svarstid har skickats, och 
beviljats. Svar ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda 2023-01-23, 
därför krävs omedelbar justering.  
Detaljplanen upprättas med syfte att möjliggöra för bostäder men även för 
centrumändamål, handel, kontor och verksamheter samt att skapa attraktiva 
boendemiljöer.  
 
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-21 

• Samrådsbegäran, 2022-12-01 

• Anstånd till längre svarstid, 2022-12-02 

• Planbeskrivning, 2022-09-19 

• Plankarta, 2022-09-19 

• Yttrande från byggavdelningen, miljö- och byggförvaltningen, daterat 2022-
12-21 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Yttrande från miljöavdelningen, miljö- och byggförvaltningen, daterat 2022-
12-21 

• Övriga handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, 
www.almhult.se/detaljplaner 

 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta i enlighet med 
miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen, Älmhults kommun ks@almhult.se  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 5 Uppföljning av intern kontroll 2022 
Ärendenummer MOB 2021/73 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Miljö- och byggnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 

2022 enligt förslag daterat 2023-01-05. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har gjort uppföljning på intern kontrollplan 2022. 
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-05 

• Intern kontrollplan 2022 – uppföljning, daterad 2023-01-05 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta i enlighet med 
miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 6 Plan för ekonomisk uppföljning 2023 - miljö- 
och byggnämnden 
Ärendenummer MOB 2023/2 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Miljö- och byggnämnden beslutar att en ekonomisk uppföljning görs efter 

månaderna februari, mars, april, maj, augusti, september, oktober och 
november. 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag om att ekonomisk uppföljning ska göras under månaderna februari, 
mars, april, maj, augusti, september, oktober och november 2023.  
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-04 

 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta i enlighet med 
miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 7 Redovisning av delegeringsbeslut 2023 
Ärendenummer MOB 2023/7 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har lämnat över sin beslutanderätt i vissa ärenden till 
ordförande och tjänstemän i enlighet med miljö- och byggnämndens delegerings-
ordning. Beslut som fattas av delegat redovisas på närmast efterföljande möte. 
 

Beslutsunderlag 
• Bostadsanpassning: 

DBA § 1/2023 
• Bygglov, startbesked, slutbesked samt ordförandebeslut:  

DL §§ 1092–1162/2022, §§ 1-26 2023 
• Miljö- och hälsoskydd:  

MoH §§ 572, 593–628/2022, §§ 1–3/2023 
• Kart- och mät: (adresser, fastighetsbildning, namnsättning på platser, gator 

och vägar)  
DKoM §§ 25–26 
- 

• Miljö- och byggchef: 
- 

• Räddningstjänst: EDP M 2023–9 
- 

_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 8 Information januari 2023 
Ärendenummer MOB 2023/5 

 

Sammanfattning av ärendet 
• Redovisning av bostadsanpassningsärenden (se bilaga). 

• Praktisk information till miljö- och byggnämnden (se bilaga). 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12, § 198, om ordning för inkallande av 
ersättare (se bilaga). 

• Ordförande Claes Lindahl (C) informerar om obligatoriska utbildningar för 
ledamöter och ersättare 7 februari och 14 februari. 

_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 9 Övrigt januari 2023 
Ärendenummer MOB 2023/4 
 

Sammanfattning av ärendet 
• Inget under punkten övrigt vid dagens sammanträde. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 10 Meddelanden januari 2023 
Ärendenummer MOB 2023/3 
1. Länsstyrelsen Kronoberg beslutar 2022-12-07 att avslå överklagandet av 

tillsynsavgift för enskild avloppsanläggning på fastigheten Forreryd 1:20. 
Dnr M 2022–118 

2. Länsstyrelsen Kronoberg beslutar 2023-01-03 att godkänna Älmhults 
kommuns beslut om strandskyddsdispens för trädfällning samt löpande 
skötsel på fastigheten Veka 1:72 m.fl. vid Helge å. 
Dnr 2022–1025 

3. Länsstyrelsen Kronoberg beslutar 2023-01-05 i ärende om anmälan om 
vattenverksamhet på fastigheten Möckelsnäs 1:1. 
Dnr M 2022–1073 

4. Länsstyrelsen Kronoberg beslutar 2022-12-09 att ändra det överklagade 
beslutet om tillsynsavgift för enskild avloppsanläggning på fastigheten 
Sköldsbygd 2:16, på så sätt att avgiften justeras ned.  
Dnr M 2020–1153 

5. Länsstyrelsen Kronoberg beslutar 2022-12-20 om förbud för anläggande av 
solcellspark på fastigheterna Ivla 6:15, Öjhult 1:9 och Björstorp 1:32 i 
Ljungby och Älmhults kommuner.  
Dnr M 2022–3 

_____ 
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