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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(63) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-23 

§ 30 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden kompletterar dagordningen med ett extra 
ärende gällande näringslivsåtgärder med anledning av pågående 
Coronakris. 

2. För övrigt fastställer miljö- och byggnadsnämnden dagordningen enligt 
utsänd föredragningslista. 

Sammanfattning av ärendet 

Före ligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nämndens ordförande Christian W ard (M) föreslår att dagordningen ska 
kompletteras med ett ärende gällande näringslivsåtgärder med anledning av 
pågående Coronakris. 

I Utdrngsbesty,kande 



~ Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(63) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-23 

§ 31 

Anmälan av jäv 
Dnr MBN 2020-46 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden noterar att Bo Arvidsson (KD) anmäler 
jäv i ärende Östad 12:1, Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 
1 kap. 10 § miljöprövningsförordning (2013:251) och deltar därmed ej i 
överläggning eller beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter har möjlighet att anmäla om de är 
jäviga i förhållande till något ärende på dagordningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo Arvidsson (KD) anmäler jäv i ärende Östad 12:1, Anmälan om 
miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap. 10 § miljöprövningsförordning 
(2013:251). 

I Utdragsbesty,-kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(63) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-23 

§ 33 

Information från miljö- och byggnadsförvaltningen 
Dm MBN 2020-4 7 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot info1mationen från miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen informerar om: 

- att förvaltningen har haft ett stort personal bortfall på grund av sjukdom 
under en period i mars, men att situationen nu har blivit bättre. 

- att förvaltningen har fått igång funktionen med digital ankomststämpel i 
det nya verksamhetssystemet, vilket underlättar hanteringen av 
handlingar. 

I Utdrngsbesty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(63) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-23 

§ 34 

Beslut om samt återrapportering från kurser, 
konferenser och politikerbesök 
Dnr MBN 2020-48 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot inf01mationen om att 
budgetinternatet för politiker och vissa tjänstemän som skulle hållas den 
15-16 april i Ronneby, kommer endast hållas en av dagarna och 
anordnas inom Tingsryds kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens ordförande Christian Ward (M) inf01merar om att 
budgetinternatet för politiker och vissa tjänstemän som skulle hållas den 
15-16 april i Ronneby, kommer endast hållas en av dagarna och anordnas 
inom Tingsryds kommun. 

I Utdrngsbesty,kande 
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~ kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(63) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-23 

§ 35 

Ekonomisk rapport 
Dm MBN 2020-306 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner ekonomisk rapport och 
helårsprognos per den 29 februari 2020, bilaga 1. 

2. Enligt tidsplan för budget och bokslutsarbete 2020 sänder miljö- och 
byggnadsnämnden rapporten vidare till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Den ekonomiska månadsrapporten avser perioden 2020-01-01- 2020-02-29 
med ett utfall under perioden med 602 tkr gentemot budget 592 tkr för 
perioden (total budget 3 553 tkr). Främsta anledningen till resultatet för 
perioden är att debiteringar ej kunnat göras i full utsträckning. 

Prognosen visar på ett resultat 3 305 tkr gentemot budget 3 553 tkr, det vill 
säga ett överskott med 248 tkr. Denna prognos bygger på att rekrytering av 
bygglovshandläggare lyckas samt att målet för miljö- och hälsoskydd (att 
hamna i paritet med fjolårets intäkter) nås. 

Fg 

Budget Ack Utf Linjär prognos Ny prognos Budg-

Vht 2020 2020-02 prognos 2020-01 2020-02 Prog 
10020 Miljö- och byggnadsnämnden 736 33 200 0 380 
21551 Byggverksamhet 1 318 80 482 0 1 174 
26100 Miljö- o hälsovht myndig.styrd 1105 325 1 952 0 1 347 
2611 0 Livsmedelsskydd 394 163 977 0 404 

3 553 602 3 612 0 3305 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2020-03-10. 
2. Ekonomisk månadsrappmt för miljö- och byggnadsnämnden januari

februari 2020. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 

I Utdrngsbestyckand, 
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-10 
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Ekonomisk månadsrapport 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Januari-Februari 

Fg 

Budget Ack Utf Linjär prognos Ny prognos Budg-

Ansvar Vht 2020 2020-02 prognos 2020-01 2020-02 Prog 
21310 Miljö- och byggnadschef 10020 Miljö- och byggnadsnämnden 736 33 200 0 380 
21310 Miljö- och byggnadschef 21551 Byggverksamhet 1 318 80 482 0 1 174 
21310 Miljö- och byggnadschef 26100 Miljö- o hälsovht myndig.styrd 1 105 325 1 952 0 1 347 
21310 Miljö- och byggnadschef 26110 Livsmedelsskydd 394 163 977 0 404 
Summa 21310 3 553 602 3 612 0 3 305 

3 553 602 3 612 0 3 305 

Ny 
Budget Ack Utf Linjär Fg prognos prognos 

KKAT Månadsuppföljning 2020 2020-02 prognos 2020-01 2020-02 Budg-Prog 
Intäkter 
Personalkostnader 
övriga, kc:,stnader 

Kommentarer 
Utfall perioden 

-3 621 
6 181 

993 
3 553 

3 553 

-318 
838 

82 

602 

602 

-1 907 0 -3 379 
5 025 0 5 627 

493 0 1 057 
3 612 0 3305 

3 612 0 3 305 

Rekrytering av bygglovshandläggare är ej tillsatt. Tjänsteskrivelse är på väg till fullmäktige då nämnden anser att tjänstebefattningen är för snäv. 
Inom miljö- och häloskydd har debiteringar ej kunnat göras i full utsträckning då personal behövt prioriera införandet av det nya verksamhetssystemet. 
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Prognos helår 2020 
Målsättningen är att bygglovshandläggare/ev. byggadministratör kommer rekryteras under näst kommande månad vilket innebär att de budgeterade medlen 
kommer nyttjas i viss utsträckning. 
Målet är att miljö- och hälsoskydd kommer att hamna i paritet med förra årets intäkter (1,3 mkr) då systemet beräknas vara implementerat under våren 2020. 
För övriga verksamheter beräknas verksamheten fortgå som vanligt. 
Utbildningsinsatser planeras också under året. 

Åtgärder vid underskott/avvikelser 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämndens budget är i god balans under 2020, trots ett förväntat intäktsbortfall pga verksamhetssystemets införande. 
Förhoppningen är att rektytering kommer ske så fort som möjligt för att förbättra effektiviteten och förkorta handläggningstiden för bygglov. 

Jämförelse föregående prognos 

~ t?s 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(63) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-23 

§ 36 

Redovisning av miljö- och byggnadsnämndens 
budgetförutsättningar för 2021 
Dnr MBN 2020-279 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisning av 
budgetförutsättningar år 2021 enligt protokollsbilaga och översänder 
densamma till budgetberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 

I arbetsprocessen för budget 2021 ska nämnderna redovisa förutsättningar, 
behov, åtgärder och konsekvenser av olika budgetramar enligt nedan. Syftet 
med redovisningen är dels att involvera nämnderna i kommunfullmäktiges 
budgetprocess och dels att ge kommunfullmäktige ett så bra beslutsunderlag 
som möjligt inför beslut om budget 2021. 

Nämndens redovisning ska behandla två olika alternativ: 
1. Oförändrad verksamhet och ambitionsnivå (inklusive förväntade 

volymer/krav på verksamheterna, kända förändringar i lagstiftning med 
mera, tidigare beslut och oförändrad kvalitetjämfö1i med budgeterad 
verksamhet 2020). 

2. Oförändrad budgetram ( det vill säga budgetram 100% av 2020 års 
budgetram). 

Miljö- och byggnadsnämnden skall också redovisa önskvärda satsningar 
som inte 1yms i nuvarande budgetram ( åtgärder och konsekvenser 
mål/verksamhet) . 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till 
redovisning av budgetförutsättningar 2021 för miljö- och 
byggnadsnämnden. Förslaget är framtaget innan Coronakrisen. Föreligger 
förslag att miljö- och byggnadsnämnden ska godkänna redovisningen av 
budgetförutsättningar år 2021 och översända densamma till 
budgetberedningen. 

I Utdrngsbesty,lmnde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(63) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-23 

§ 3 6 fortsättning 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2020-03-18. 
2. Förslag till redovisning av budgetförutsättningar 2021 för miljö- och 

byggnadsnämnden. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll 2020-02-10 

§ 42, Anvisningar inför budget 2021. 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
Ekonomiavdelningen 

I Utdrngsbestyrkande 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 2020-03-23 

bilaga 1 MBN § 36 2020-03-23 

1 (3) 

Budgetförutsättningar 2021, Miljö- och byggnadsnämnden 

o Allmänna budgetförutsättningar ( omvärld, påverkansfaktorer, vo-
lymer etc) 

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde består av miljö- och hälso
skydd, livsmedel samt bygglov. Även viss annan lagstyrd verksamhet ingår 
såsom tex Tobakslagen. Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet har en skat
tefinansierad budgetram men är också avgiftsfinansierad. På miljö- och hälso
skyddssidan och livsmedelssidan följs avgifterna i enlighet med SKR's (Sveriges 
kommuner och regioner) avgiftsförslag. På byggsidan används den äldre taxan 
från SKR (Sveriges kommuner och regioner) som inte helt utgår från nedlagd 
handläggningstid utan även räknar in exempelvis storlek på det ansökta objek
tet. 

För närvarande ligger ett kommitte'direktiv 2020:4 gällande ett förenklat och 
effektivt regelverk för bland annat bygglov. En särskild utredare ska göra en 
systematisk översyn av regelverket för bl.a. bygglov. Effektiviteten i lovregelver
ket har stor betydelse för bl.a. kommuner, byggherrar och andra enskilda samt 
för plan- och byggprocessen som helhet. Syftet med utredningen är att skapa ett 
enklare, effektivare och mer ändamålsenligt regelverk som samtidigt säkerstäl
ler angelägna allmänna och enskilda intressen och ett långsiktigt hållbart byg
gande av bl.a. bostäder. Utredaren ska bl.a: 

-föreslå när lovplikt respektive anmälningsplikt bör inträda för olika typer av åtgärder, 

-föreslå vilka förutsättningar som bör vara uppfyllda för att lov ska ges, och 

-lämna de förslag till ändringar och följdändringar i plan- och bygg regelverket och i an-
nan reglering som bedöms motiverade utifrån utredarens analyse,: Uppdraget ska redovi
sas senast den 31 maj 2021 för ställningstaganden. 

Detta kan innebära en hel del förändringar för miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhet som dock är svårt att avgöra i dagsläget. 

Miljö- och byggnadsnämnden har stora utmaningar gällande att rekrytera per
sonal med rätt utbildning och erfarenhet. I en mindre kommun ställs högre krav 
på varje enskild medarbetares kompetens då verksamheten ej har utrymme för 
specialister inom olika delar av lagstiftningen. Personalen behöver därför en 
bred kunskapsnivå och fortbildning för personalen måste vara högt prioriterat 
för att upprätthålla kunskapsnivån. 

Verksamheter inom samhällsbyggnadsområdet, som miljö- och bygg tillhör, har 
stora krav på sig gällande att möta nuvarande och framtida digitalisering. Of
fentliga myndigheter såsom en kommun måste arbeta för att möta medborgar-



TINGSRYDS KOMMUN 
Miljö- och byggnaclsförvaltningen 2020-03-23 

nas behov och förväntningar för att fortsätta vara relevanta för sitt samhälls
uppdrag. En digitalt uppkopplad befolkning, dygnet runt, förväntar sig smarta 
verktyg för att uträtta sina ärenden med kommunen och med ständig tillgänglig
het. Miljö- och byggnadsnämnden har tagit steg för digitalisering genom infö
rande av det nya ärendehanteringsförsiktig Vision men måste arbeta med att få 
olika system att arbeta med varandra, 

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet är konjunkturkänslig, Intäkterna till 
framför allt bygglovsverksamheten påverkas starkt av samhällskonjunkturen. 
En konjunkturnedgång kommer starkt att påverka verksamhetens intäkter. 

· Alternativ 1 Oförändrad verksamhet och ambitionsnivå (beskriv 
och beräkna) 

Miljö- och byggnadsnämndens anser att med en oförändrad verksamhet och 
ambitionsnivå kan nämnden möta de lagstadgade krav som åvilar nämnden och 
även till viss nivå fortsätta att arbeta med effektivisering av verksamheten ge
nom bl a digitalisering. 
Miljö- och byggnadsnämnden har dock haft problem vid rekrytering av ny tjänst 
inom bygglovsområdet vilket är av största vikt om man skall lyckas möta krav 
på handläggningstider och en effektiv ärendehantering. 
Även på miljö- och hälsoskyddsområdet finns viss personalbrist då två av med
arbetarna arbetar 75% av 100% tjänst. 
Vid full bemanning anser miljö- och byggnadsnämnden att man alltså klarar de 
lagstadgade kraven som åvilar miljö- och byggnadsnämnden år 2021 och även 
kan lyckas med visst utvecklingsarbete såsom kortare handläggningstider och 
en effektivare ärendeprocess. 

· Alternativ 2 Oförändrad budgetram (åtgärder och konsekvenser 
mål/verksamhet) 

Miljö- och byggnadsnämnden anser att de kommunfullmäktigmål som åvilar 
nämnden kan uppnås vid en oförändrad budgetram 2021. Förutsättningen är 
dock att nämnden lyckas rekrytera inom bygglovsområdet. Bemanningen på 
bygglovssidan är och har varit ansträngd eftersom den administrativa delen av 
bygglovshanteringen ökats och avdelningen är också mycket sårbar vid eventu
ella sjukdomar. 

Miljö- och byggnadsnämnden har ökade kostnader för det nya ärendehante
ringssystemet Vision men detta beräknas att kunna klaras inom en oförändrad 
budgetram år 2021. 

Beträffande verksamhetsspecifika mål såsom 200 enskilda avlopp/år har miljö
och byggnadsnämnden ej till fullo lyckats uppnå detta mål, Dock har här skett 
en mindre avgiftshöjning vilket budgetmässigt kompenserar att nämnden ej till 
fullo klarar av målet. 

2(3) 
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Bedömningen vilar dock på att miljö- och byggnadsnämndens avgiftsfinansi
erade intäkter ligger på samma nivå år 2021 som tidigare år. Om en stark kon
junkturnedgång inträffar kommer miljö- och byggnadsnämnden att förlora 
stora delar av sina avgiftsfinansierade intäkter vilket då kommer att påverka 
verksamheten väldigt negativt. 

· Önskvärda satsningar som inte ryms i nuvarande budgetram 

Miljö- och byggnadsnämnden vill trycka på arbetet med det övergripande miljö
strategiska arbetet (inklusive Agenda 2030 arbetet) även då detta ej ligger inom 
nämndens ansvarsområde. Miljö- och byggnadsnämnden vill lyfta detta då 
dessa frågor i dagsläget får hanteras av personal på miljö- och byggnadsförvalt
ningen även då det ej finns personella resurser för arbetet. Även begränsad 
energi- och klimatrådgivning får hanteras av miljö- och byggnadsförvaltningen. 
I dagsläget finns en 25 % tjänst för detta arbete men miljö- och byggnadsnämn
dens uppfattning är att det finns ett behov av en utökning med 50 %. 

3(3) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(63) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-23 

§ 39 

Antagande av krishanteringsplan för livsmedel och 
dricksvatten i Tingsryds kommun 
Dm MBN 2019-1065 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden antar krishanteringsplanen med 
kompletterande dokument med ändring av planens namn till "Miljö- och 
byggnadsnämndens krishanteringsplan för livsmedel och dricksvatten i 
Tingsryds kommun". 

Motivering 

Miljö- och byggnadsnämnden har gjort vissa redigeringar utifrån inkomna 
synpunkter vilka redovisas under rubriken redogörelse för yttrande. 
Nämnden vill poängtera att planen är ett lagstiftat krav (EU) 2017/625 
aiiikel 5 .1) och att planen är till för att omedelbart kunna vidta de åtgärder 
som behövs för att spåra en smitta och se till att smittan stoppas. Miljö- och 
byggnadsnämnden bedömer, utifrån handlingarna i ärendet och inkomna 
yttranden, att krishanteringsplanen med kompletterande dokument kan 
antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen genomförde den 7 november 2017 en revision i Tings1yds 
kommun av samhällsbyggnadsnämndens offentliga livsmedelskontroll. I 
slutrapp01ien rekommenderar länsstyrelsen nämnden att utarbeta en 
dokumenterad beredskapsplan inom livsmedelsområdet inklusive 
dricksvattnet. Beredskapsplanen krävs för att åtgärder ska kunna vidtas 
omedelbaii om livsmedel eller dricksvatten visar sig utgöra en allvarlig risk, 
antingen direkt eller via miljön. Myndigheten ska därför kunna bedriva viss 
verksamhet även utanför n01mal kontorstid och ha beredskap för att hantera 
situationer som inte sker i den dagliga verksamheten, till exempel på helger 
och under semesterperioder. Dessa situationer kan röra 
matförgiftningsutbrott, vattenburna utbrott, hantering av RASFF eller annan 
information om osäkra livsmedel på marknaden eller bedrägliga förfaranden. 
Beredskapsplanen för livsmedel och dricksvatten kan vara en del av 
myndighetens övergripande krishanteringsorganisation. 

I Utdrngsbesty,kande 
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"Krishanteringsplan för livsmedel och dricksvatten i Tingsryds kommun" är 
framtagen för att vara ett stöd vid oförutsedda händelser i samband med 
livsmedel eller dricksvatten, och är avsett att vara ett stöd vid 
livsmedelskontrollen och för övriga handläggare på miljöavdelningen. 
Uppgifter och infmmation i denna plan ligger i linje med kommunens 
övergripande beredskapsplan "Plan för hantering av extraordinära händelser 
i Tingsryds kommun" som kommunen är skyldig att ha enligt lagen om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. Krishanteringsplanen är framtagen i linje med 
"Stöd vid upprättande av krishanteringsplaner inom livsmedel och 
dricksvatten" som är utarbetat av Livsmedelsverket. 

Eftersom krishanteringsplanen är kommunövergripande har den skickats ut 
för samråd internt till olika nämnder och utskott för yttrande. Följande 
yttranden har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden: 
Vård- och omsorgsnämnden har inga synpunkter på Beredskapsplan för 
livsmedel och dricksvatten i Tingsryds kommun. 
Bildningsnämnden har inget att erima kring beredskapsplanen för livsmedel 
och dricksvatten i Tingsryds kommun. 
Kommunstyrelsen antar tekniska avdelningens yttrande som sitt eget. 
Tekniska avdelningens yttrade finns under redogörelse för yttrande. 

Gällande lagstiftning 

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel 
(LIVSFS 2005:21) 
3 h § Bestämmelser om kontrollmyndigheters beredskapsplan finns i artikel 
5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 samt 3 d § 
dessa föreskrifter. Av myndighetens beredskapsplan för nödsituationer på 
livsmedelsområdet ska framgå 
1. i vilka nödsituationer beredskapsplanen är tillämplig, 
2. organisation och ansvarsfördelning när beredskapsplanen är tillämplig, 
3. rntiner för handläggning och annat arbete i nödsituationer, 
4. hur myndigheten säkerställer tillgång till den personalstyrka och den 
kompetens som myndigheten behöver i nödsituationer, 
5. vilka funktioner inom myndigheten och andra organisationer som ska 
kontaktas i nödsituationer samt deras aktuella kontaktuppgifter, 
6. hur myndigheten informerar och kan kontaktas av allmänheten när detta 
behövs av hälso- eller säkerhetsskäl, 
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7. myndighetens rutiner för att säkerställa att uppgifterna i beredskapsplanen 
är aktuella, och 
8. hur myndigheten testar och utvärderar om beredskapsplanen är 
ändamålsenlig. 
Myndigheten ska regelbundet och vid behov uppdatera beredskapsplanen. 
(LIVSFS 2019:10) 

Redogörelse för yttrande 

Kommunstyrelsen antar tekniska avdelningens yttrande som sitt eget. 
Tekniska avdelningen yttrade sig enligt följande: 
"Syftet med planen är bra och det känns tryggt att det finns en plan för dessa 
händelser. Planen bör byta namn så att det tydligt framgår att det är 
tillsynsverksamheten den gäller för. På så sätt undviker vi att den förväxlas 
med att den gäller för försö1jning av livsmedel och vatten. Förslag på namn 
kan vara "Kontrollmyndighetens beredskapsplan för tillsyn av livsmedel och 
dricksvatten vid nödsituationer". Det är även inte klmi vem som bär 
ansvaret för att använda dokumentet och till exempel informera de interna 
samverkanskontakterna. Det är inte tydligt om det är en livsmedelsinspektör 
eller nämndsordförande? Planen saknm· information i enlighet med LIVSFS 
2005:21, 3 h § punkt 6 till 8, om hur allmänheten kan kontakta miljö- och 
byggnadsförvaltningen när detta behövs av hälso- eller säkerhetsskäl, rutiner 
för att uppdatera beredskapsplanen samt hur myndigheten testar och 
utvärderar att planen är ändamålsenlig. 

All text under punkt 9: 
Utreda och hantera kunde med fördel vara checklistor som är enlda och 
tydliga att följa vid en nödsituation. Under 9.3. nämns RIB-integrerat 
beslutsstöd, vilket kräver ett abonnemang. Det är inte lämpligt att hänvisa 
till detta system om förvaltningen saknar möjlighet att använda det. I samma 
stycke finns exempel på info1mation om markegenskaper som underlag att 
ha med på plats. Finns det förberedda utskrivna kmior med markens 
genomsläpplighet vid de stöne vattentäkterna i kommunen? Om inte kan ett 
sådant utskrivet material vara lämpligt att ställa samman. 
1. Nödvattenförsö1jning behandlas i separat plan och bör utelämnas ur detta 
dokument. Stryk dessa punkter på sidan 14 under punkt 9.2. 
2. I kontaktlistan, bilaga 1, saknas uppgifter till måltidsenheten. 
3. Det kan vm·a lämpligt att ta hjälp av kommunens kommunikatörer vid en 
presskonferens, och ta bort bilaga 23 "Förslag på struktur för 
presskonferens". 
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4. I bilaga 15 står "Exempel på förberedda meddelanden till allmänheten vid 
vattenproblem". Det är VA-enhetens ansvar att ta fram och i första hand 
informera om detta. Det är istället lämpligt att dokumentet innehåller en 
bilaga med meddelande som miljöavdelningen kan använda vid smitta i 
livsmedel. 
5. Det finns två blanketter för matförgiftning, bilaga 8 och 9. Dessa bör gå 
att slå samman till en blankett då det till största delen är samma frågor. 
6. Det är viktigt att tänka till vid provtagning och inte alltid följa den 
provtagningsmetodik som finns i tabellen bilaga 14. Om det ska spolas eller 
inte innan provtagning beror på om det är vatten från ledningsnätet eller 
vatten i fastigheten som ska provtas. 

Sammanfattning av kommentarer till redigering: 
1. Dokumentet känns rörigt och inte färdigredigerat. 
2. Kontakter till VA-enheten är inte konekta. Förutom VA-chef är det 
miljöingenjör som ska kontaktas. 
3. Det är inte utskrivet vad RASFF står för inne i dokumentet, och bilagan 
12 "RAFSS user manual" kanske är bättre att söka upp på nätet när den 
behövs så att det är den aktuella manualen som används. 
4. Referens till den svenska lagstiftningen saknas (LIVSFS 2005:21, 3h §). 
5. Sidnummer saknas. 
6. Numrering av bilagor saknas och bilagorna bör ha en samstämmig 
redigering. 
7. Mallar för beslut, bilaga 18 till 22 kan med fördel finnas i annat 
verksamhetssystem, för att säkerställa att de hålls uppdaterade." 

Följande synpunkter har infö1ts i dokumentet: 
• Information om hur allmänheten kan kontakta miljö- och 

byggnadsförvaltningen när detta behövs av hälso- eller säkerhetsskäl har 
infö1ts. 

• Hänvisning till de checklistor som kan användas under utreda och 
hantera. Texten om RIB har tagits bott då kommunen inte har något 
abonnemang. 

• Kontaktlistan är uppdaterad med uppgifter till måltidsenheten och 
konekta uppgifter till VA-enheten. 

• Dokumentet är uppdaterat med vad RASFF står för. 
• Referens till den svenska lagstiftningen har infogats. 
• Sidnummer har infogats. 
• Bilagorna har numrerats. 
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Följande synpunkter står redan i dokumentet: 
• I yttrandet står att det inte är klart vem som bär ansvaret att använda 

dokumentet och till exempel informera de interna 
samverkanskontakterna. Men i dokumentet står det att dokumentet är 
avsett att vara ett stöd vid livsmedelskontrollen och för övriga 
handläggare på miljöavdelningen samt att miljö- och byggnadsnämnden 
efter samråd med miljö- och byggnadschefen ska hålla kommunchefen 
informerad om vad som inträffar och hur situationen hanteras. 

• I yttrandet står det att planen saknar rutiner för att uppdateras men det 
står att miljö- och hälsoskyddsinspektör med samordningsansvar 
ansvarar för att beredskapsplanen ses över årligen. Delegationsordningen 
uppdateras av miljö- och byggnadschefen vid eventuella förändringar. 
Länkade och bifogade dokument uppdateras. Miljö- och 
byggnadsnämnden ska informeras om översynen samt om eventuella 
förändringar i planen. 

• I yttrandet står det att utreda och hantera med fördel kunde vara 
checklistor som är enkla och tydliga att följa vid en nödsituation. Vi har 
två checklistor som hör ihop med utreda och hantera. Frågeformulär vid 
misstänkt matförgiftning på restaurang, i butik och liknande samt 
checklista för inspektion. Vi lägger till en hänvisning så att det blir 
tydligt. 

• I yttrandet står det att det kan vara lämpligt att ta hjälp av kommunens 
kommunikatörer vid en presskonferens, och ta bmi bilagan med "Förslag 
på struktur för presskonferens" . I planen står det att en 
informatör/kommunikatör ska kontaktas i ett tidigt skede och att denne 
ska hållas unde1Tättad. V år kommunikatör på Tingsryds kommun tycker 
att förslaget på struktur för presskonferens är mycket bra och vill gärna 
att vi behåller det. 

• I yttrandet står det att mallar för beslut med fördel kan finnas i annat 
verksamhetssystem för att säkerställa att de hålls uppdaterade. I 
beredskapsplanen står det att mallarna finns i vårt 
ärendehanteringssystem. 

Följande synpunkter lämnas utan att införas i dokumentet: 
• I yttrandet står det att planen bör byta namn så att det tydligt framgår att 

det är tillsynsverksamheten den gäller för, på så sätt undviks att den 
förväxlas med att den gäller för försöijning av livsmedel och vatten. 
Förslag på namn kan vara "Kontrollmyndighetens beredskapsplan för 
tillsyn av livsmedel och dricksvatten vid nödsituationer". Vi ändrar 
namnet från "Beredskapsplan för livsmedel och dricksvatten i Tingsryds 
kommun" till " K.rishanteringsplan för livsmedel och dricksvatten i 
Tingsryds kommun" i enlighet med livsmedelsverkets stöd. 
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• I yttrandet undrar telmiska förvaltningen om vi har förberedda utskrivna 
kartor som underlag att ha med på plats. Miljö- och 
byggnadsförvaltningen är en digital förvaltning och anser det bättre att 
använda mobil/laptop för att i kartorna kunna tända och släcka olika 
lager, det hade blivit en orimlig mängd kartor. 

• I yttrandet står det att nödvattenförsö1jning behandlas i separat plan och 
bör utelämnas ur detta dokument. Miljö- och byggnadsnämnden har ett 
ansvar att tillse att nödvattenförsö1jningsalternativet uppfyller 
livsmedelslagens krav, vi stryker därför inte dessa punkter. 

• I bilaga 15 står "Exempel på förberedda meddelanden till allmänheten 
vid vattenproblem". Det är VA-enhetens ansvar att ta fram och i första 
hand inf 01mera om detta. Det är istället lämpligt att dokumentet 
innehåller en bilaga med meddelande som miljöavdelningen kan 
använda vid smitta i livsmedel. Det stämmer att det n01malt är 
verksamhetsutövaren som ska inf 01mera konsumenterna och 
kontrollmyndigheten som ska bedöma om åtgärden är tillräcklig. Men 
vid en allvarlig kris kan även kontrollmyndigheten bli involverad i att ge 
information. Exempel på förberedda meddelanden till allmänheten vid 
vattenproblem är framtagna i eplighet med Livsmedelsverkets stöd. 

• I yttrandet står det att de två blanketterna för matförgiftning bör gå att slå 
samman till en blankett. Livsmedelsverket har tagit fram stöd till 
kommunerna med färdiga mallar att använda. Vi litar på att den centrala 
myndigheten har tagit fram ett bra underlag. 

• I yttrandet står det att det är viktigt att tänka till vid provtagning och inte 
alltid följa den provtagningsmetodik som finns i tabellen bilaga 14. Om 
det ska spolas eller inte innan provtagning beror på om det är vatten från 
ledningsnätet eller vatten i fastigheten som ska provtas. Vi använder oss 
av vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter (SLV FS 2001 :30) om 
dricksvatten. Bilaga 14 är baserad på dessa föreskrifter. 

• I yttrandet står det att planen saknar information om hur myndigheten 
testar och utvärderar att planen är ändamålsenlig. Planen kommer att 
testas när det uppstår en kris och utvärderas därefter. 

• I yttrandet står det att bilagorna bör ha en samstämmig redigering. 
Livsmedelsverket har tagit fram stöd till kommunerna med färdiga 
mallar att använda. Om alla våra dokument ska vara samstämmiga kan vi 
inte använda livsmedelsverkets mallar. Vi litar på att den centrala 
myndigheten har tagit fram ett bra underlag. 
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Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen 2020-03-11 . 
2. Krishanteringsplan för livsmedel och dricksvatten i Tingsryds kommun, 

2020-03-11. 
3. Yttrande med synpunkter från kommunstyrelsen, 2020-03-03. 
4. Yttrande från vård- och omsorgsnämnden, 2020-02-19. 
5. Yttrande från bildningsnämnden, 2020-02-19. 
6. Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2019-11-18 

§ 115, Antagande av beredskapsplan för livsmedel och dricksvatten i 
Tingsryds kommun för sanu·åd. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kristina Brovall (V) yrkar att planens namn ska ändras från 
"Krishanteringsplan för livsmedel och dricksvatten i Tingsryds kommun" 
till "Miljö- och byggnadsnämndens krishanteringsplan för livsmedel och 
dricksvatten i Tingsryds kommun". 

Beslutsgång 

Ordförande Christian W ard (M) lägger fram Kristina Brovalls (V) yrkande 
för beslut och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Bildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
VA-chef 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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Yttrande rörande cykelstrategi för Tingsryds kommun 
Dnr MBN 2020-281 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden anser att cykelstrategin är ett steg i rätt 
riktning. Nämnden anser dock att vid planeringsfrågorna, exempelvis 
prioriteringar av nyinvesteringar i cykelvägar, bör även tekniska 
avdelningen arbeta i samråd med kommunens planavdelning. Nämnden 
anser att cykelstrategin skall kompletteras med detta tillägget. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden har fått cykelstrategi för Tings1yds kommun 
på remiss från kommunstyrelsen med önskemål om yttrande senast den 
31 mars 2020. 

Cykelstrategi är en viktig del i arbetet med folkhälsan, miljön och turismen 
inom kommunen. Tings1yds kommun behöver en cykelstrategi för att kunna 
arbeta mer systematiskt med cykelfrågor och strategin bör vara kommunens 
styrdokument i en långsiktig satsning på cykling och cykeltrafik och för 
kommunens arbete med hållbarhetsfrågor. Cykling tillhör framtiden då den 
förbättrar folkhälsan, är tyst och miljövänlig. Strategin bör inriktas på att få 
fler kommuninvånare att cykla till arbete, skola och fritidsaktiviteter samt att 
göra kommunen mer attraktiv för cykelturism. Särskilt fokus skall läggas på 
ungdomar, funktionshindrade och personer utan körkort. Att få fler att välja 
cykeln kan ske genom förbättring av befintliga cykelvägar och att det finns 
en plan för komplettering av nya cykel vägar där det idag saknas. I 
cykelstrategin anges strategiska prioriteringar för mandatperioden 
2019-2022. 

Cykelstrategin omfattar följande delar: 
- Drift och underhåll av befintliga cykelvägar. 
- Få fler att cykla, information, marknadsföring. 
- Cykelpendling och t1ygga skolvägar. 
- Rekommenderade cykelleder med mindre trafik. 
- Cykelturism, marknadsföring. 
- Kommunala cykelställ, var de finns, behov av komplettering och 

utformning. 
- Cykelpumpar, var de finns, behov av komplettering. 
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- Plan med prioritering av nyinvesteringar i nya cykelvägar. 
- Byggnation av cykelvägar skall, som en naturlig del, finnas med vid 

samhällsplanering och vid projektering av nya bostadsområden. 
- Framtagandet av handlingsplaner för underhåll och investeringar. 

Ansvarig för att driva arbetet för att uppnå målen, under mandatperioden 
2019 - 2022, är tekniska avdelningen i samråd med utvecklingsavdelningen 
inom kommunledningsförvaltningen. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att cykelstrategin är ett steg i rätt 
riktning. Förvaltningen anser dock att vid planeringsfrågorna, exempelvis 
prioriteringar av nyinvesteringar i cykelvägar, bör även tekniska avdelningen 
arbeta i sairnåd med kommunens planavdelning. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänstesluivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2020-03-18. 
2. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2019-12-16 § 383, Beslut 

om remittering för cykelstrategi för Tingsryds kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Motion om att förenkla byggnation utanför tätorter 
Dm MBN 2019-712 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen gällande yrkandet - att handläggning av tillbyggnader och 
komplementärbyggnader utanför planlagt område befrias från bygglov 
enligt vissa villkor. Miljö- och byggnadsnämnden anser att man bör 
vänta med regelförenklingar till Kommittedirektiv 2020:4, översyn 
beträffande ett förenklat och effektivt regelverk för bland annat bygglov, 
är utrett. 

Sammanfattning av ärendet 

Från Centerpartiet har det inkommit en motion gällande att förenkla 
byggnation utanför tät01ier. Motionen lyder: 
"Vi är alla överens om att Tingsryds kommun behöver vara attraktiv. Vi 
behöver sända positiva signaler så snali det är möjligt. Centerpartiet tror 
dessutom att inte någon önskm mer regelkrångel än nödvändigt. Om inte 
annat talar vår blygsamma placering när det gäller näringslivsranking sitt 
tydliga språk. Förebild för nedanstående förslag är Markaryds kommun. Där 
har man just beslutat regelförenkla för byggnation utanför planlagt område. 
Centerpartiet tror på ett sådant förfarande. Det signalerar· tillit och ökad 
frihet för både boende och näringsidkare på landsbygden. Dessa fixar 
mycket på egen hand. Här skulle kommunen gå dem till mötes. Detta förslag 
underlättar även för tjänstemän och nämnd. Centerpartiet yrkar: 
-att handläggning av tillbyggnader och komplementärbyggnader utanför 
planlagt område befrias från bygglov enligt vissa villkor." 

Enligt Kommittedirektiv 2020:4 görs nu en översyn beträffande ett förenklat 
och effektivt regelverk för bland annat bygglov. En särskild utredare ska 
göra en systematisk översyn av regelverket för bland annat bygglov. 
Effektiviteten i lovregelverket har stor betydelse för bland annat kommuner, 
byggherrar och andra enskilda samt för plan- och byggprocessen som helhet. 
Syftet med utredningen är att skapa ett enklare, effektivare och mer 
ändamålsenligt regelverk som samtidigt säkerställer angelägna allmänna och 
enskilda intressen och ett långsiktigt hållbali byggande av bland annat 
bostäder. Utredaren ska bland annat: 
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- föreslå när lovplikt respektive anmälningsplikt bör inträda för olika typer 
av åtgärder, 

- föreslå vilka förutsättningar som bör vara uppfyllda för att lov ska ges, och 
- lämna de förslag till ändringar och följdändringar i plan- och 

byggregelverket och i annan reglering som bedöms motiverade utifrån 
utredarens analyser och ställningstaganden. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021. 

Regelförenklingar i plan- och bygglagstiftningen är en fråga som är 
prioriterad för regeringen. Enligt en sakpolitisk överenskommelse mellan 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpaitiet de gröna 
(januariavtalet) ska omfattande regelförenklingar i plan- och bygglagen 
(2010:900) genomföras för att förenkla och förkorta planprocessen och 
därmed göra byggandet snabbare och billigare, bland annat ska enklare 
regler för byggnation utanför detaljplanelagt område införas. Dessutom ska 
ett slopat krav på bygglov för den som vill bygga ett kafä, ett ridhus eller 
liknande i anslutning till sin gård utredas. 

Regelförenklingar i plan- och bygglagen är även föremål för 
tillkännagivanden från riksdagen. Riksdagen hai· bland annat tillkännagett 
att plan- och bygglagen behöver moderniseras och att fler åtgärder bör bli 
bygglovsbefriade (bet. 2013/14:CUIO punkt 1, rskr. 2013/14:187, bet. 
2015/16:CUl punkt 8, rskr. 2015/16:79 och bet. 2016/17:CUlS punkt 1, 
rskr. 2016/17:234). 

Samtidigt har flera aktörer, bland annat Boverket, Sveriges Kommuner och 
Regioner samt flera kommuner och länsstyrelser framfört att många av de 
förenklingar som genomförts i lovregelverket på senare år, särskilt 
införandet av fler undantag från kravet på bygglov, har bidragit till att 
regelverket blivit ologiskt och svåröverskådligt. Även mark- och 
miljödomstolaina hai· uppmärksammat frågan. Många aktörer anser att en 
bred översyn av lovregelverket är den enskilt viktigaste insatsen för att 
åstadkomma förenklingar i plan- och byggregelverket. 

Regelverket för bygglov med mera behöver därför ses över. Ett enklare och 
mer ändamålsenligt regelverk bör tas fram. Det ska samtidigt säkerställa 
angelägna allmänna och enskilda intressen och ett långsiktigt hållbaii 
byggande av bland annat bostäder. 

I Utdrngsbesty,k,nde 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 61(63) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-23 

Just~ 0 

§ 44 fortsättning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att man i kommunen bör avvakta 
med regelförenklingar tills dess att K01mnittedirektiv 2020:4 utredningen 
beträffande frågan är färdigställd. Detta är särskilt viktigt då både Boverket, 
Sveriges Kommuner och Regioner med flera signalerat att de förenklingar 
som genomfö1is i lovregelverket på senare år, särskilt införande av fler 
undantag från kravet på bygglov, har bidragit till att regelverket blivit 
ologiskt och svåröverskådligt. En bred översyn av lovregelverket är därför 
den enskilt viktigaste insatsen för att åstadkomma förenklingar i plan- och 
byggregel verket. 

Föreligger förslag att miljö- och byggnadsnämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen gällande yrkandet - att handläggning 
av tillbyggnader och komplementärbyggnader utanför planlagt område 
befrias från bygglov enligt vissa villkor. Detta då miljö- och 
byggnadsnämnden anser att man bör vänta med regelförenklingar till 
Kommittedirektiv 2020:4, översyn beträffande ett förenldat och effektivt 
regelverk för bland annat bygglov, är utrett. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2020-03-18. 
2. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2019-06-24 § 128, 

Inkomna motioner. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

I Utdrug,bestyrkande 



~ Tingsryds 
~ kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 62(63) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-23 

§ 45 

Information om avvikelser 
Dm MBN 2020-49 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen om att det inte 
finns några avvikelser att rapportera. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen har inga avvikelser att rapportera. 

I Utdrngsbcsty,kande 



~Tingsryds 
~ kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 63(63) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-23 

§ 46 

Extra ärende, Näringslivsåtgärder med anledning av 
pågående Coronakris 
Dm MBN 2020-305 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden avvaktar med fakturering av årliga 
tillsynsavgifter och skjuter fram den planerade tillsynen. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen informerar om att kommunstyrelsen vid sitt 
sammanträde den 23 mars 2020 tar beslut om näringslivsåtgärder med 
anledning av pågående Coronakris. I en av beslutspunktema uppmanas 
miljö- och byggnadsnämnden att avvakta med fakturering av årliga 
tillsynsavgifter samt att genomföra en analys av tillsynsverksamheten och 
hur den kan anpassas till den rådande situationen hos företagen. 

Miljö- och byggnadschefen föreslår utifrån rådande Coronakris att miljö
och byggnadsnämnden ska avvakta med fakturering av årliga tillsynsavgifter 
och skjuta fram den planerade tillsynen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (För kännedom) 

Ju~ I t> I I Utdrngsbestyckande 




