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Miljö- och byggnämnden

Tid och plats Onsdagen den 27 oktober 2021, klockan 8.00-11.45 i Tingssalen, 
Storgatan 26 i Ljungby samt digitalt via Teams.

Beslutande Kent Danielsson (C), ordförande
Elisabeth Lindström Johannesson (MP), ersättare för Caroline Holmqvist 
Henrysson (S), vice ordförande
Jan-Erik Oxelbom (C), ersättare för Frederik Svärd (M)
Jenny Anderberg (C), (deltog via Teams)
Peter Berg (M)
Tomas Nielsen (S)
Jimmy Stansert (S)
Mima Obeid (S), ersättare för Christina Bertilfelt (S)
Bengt Carlsson (KD)
Henrik Pettersson (SD)
Pär Augustsson (SD)

Övriga Trond Strangstadstuen, förvaltningschef
deltagande Anna E Andersson, stf förvaltningschef,

Lise-Lotte Jonasson, administrativ handläggare

Åhörare 1

Justerare Elisabeth Lindström Johannesson (MP)

Justeringens
tid och plats Miljö- och byggförvaltningen den 29 oktober 2021, klockan 09.30

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande Kent Danielsson (C)
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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Nämnd Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum Den 27 oktober 2021 
Tillkännagivandet
publicerat Den 29 oktober 2021

Överklagningstid Den 29 oktober 2021 - 19 november 2021

Tillkännagivandet
avpublicerat
Förvaringsplats 
för protokollet

Underskrift

Den 26 november 2021
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MBN § 160

Information

Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner informationen på dagens sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Rapport uppföljning nämnd september 2021

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna informationen eller om någon är 
där emot.
Ordförande finner att nämnden godkämier informationen.
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MBN § 161

Delegationsbeslut

Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från 
den 1 september till den 30 september 2021 enligt delegationslista daterad den 
13 oktober 2021.

Beslutsunderlag
• Delegationslista daterad 2021-10-13.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden godkänner redovisningen.
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MBN § 162 2021-1865

Indexuppräkning av taxor för 2022

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att samtliga taxor vad gäller tillämpning av 
timavgifter inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområden justeras enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från oktober med 2,4 procent.
Nya timavgifter gäller från och med den 1 januari 2022:

- Timavgifter i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken höjs från 
1 179 till 1 207 kronor per timme.

- Timavgifter i taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen höjs från 1 179 till 
1 207 kronor per timme.

- Timavgifter i taxa för kontroll enligt lag om foder- och animaliska 
biprodukter höjs från 1 179 till 1 207 kronor per timme.

- Timavgifter i taxa för tillsyn enligt tobakslagen och liknande produkter höjs 
från 1 179 till 1 207 kronor per timme.

- Timavgifter i taxa för tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel höjs från 1 179 till 1 207 kronor per timme.

- Timavgifter i taxa för tillsyn enligt alkohollagen gällande försäljning av 
folköl höjs från 1 179 till 1 207 kronor per timme.

- Timavgifter i taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekusorer höjs från 
1 179 till 1 207 kronor per timme.

- Timavgifter i taxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningen höjs från 
1 292 till 1 323 kronor per timme för planerad kontroll, samt från
1 161 till 1 189 kronor per timme för uppföljande kontroll som inte var 
planerad, registrering samt kontroll och utfärdande av import- och 
exportintyg.

- Fasta avgifter och timavgifter som framgår i taxa för planavtal samt tillsyn 
enligt plan- och bygglagen höjs från 1 066 till 1 092 kronor per timme

Sammanfattning av ärendet
För att finansiera kommunens myndighetsutövande arbetsuppgifter inom miljö 
och byggnämndens verksamhetsområden har kommunfullmäktige antagit taxor 
relaterad till aktuella lagar. Miljö- och byggnämnden har möjlighet att för varje 
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i respektive taxa antagna avgifterna 
samt handläggningskostnaden per timme med den procentsats som anges i 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för oktober månad det innevarande 
kalenderåret.
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag till indexhöjning av timavgifter inom nämndens 
verksamhetshetområden.

Förvaltningens bedömning och överväganden
För att säkra relevant finansiering av nämndens myndighetsutövning enligt 
aktuell lagstiftning bör timavgiften räknas upp enligt prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) för oktober, vilket medför en ökning med 2,4%. Nya taxor 
rundas av till närmaste hela krona.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att samtliga taxor vad gäller 
tillämpning av timavgifter inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområden 
justeras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från oktober med 
2,4 procent. Nya timavgifter gäller från och med den 1 januari 2022:

• Timavgifter i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken höjs från 
1 179 till 1 207 kronor per timme.

• Timavgifter i taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen höjs från 1 179 till 1 
207 kronor per timme.

• Timavgifter i taxa för kontroll enligt lag om foder- och animaliska 
biprodukter höjs från 1 179 till 1 207 kronor per timme.

• Timavgifter i taxa för tillsyn enligt tobakslagen och liknande produkter 
höjs från 1 179 till 1 207 kronor per timme.

• Timavgifter i taxa för tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel höjs från 1 179 till 1 207 kronor per timme.

• Timavgifter i taxa för tillsyn enligt alkohollagen gällande försäljning av 
folköl höjs från 1 179 till 1 207 kronor per timme.

• Timavgifter i taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekusorer höjs 
från 1 179 till 1 207 kronor per timme.

• Timavgifter i taxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningen höjs från
1 292 till 1 323 kronor per timme för planerad kontroll, samt från 1161 
till 1 189 kronor per timme för uppföljande kontroll som inte var 
planerad, registrering samt kontroll och utfärdande av import- och 
exportintyg.

• Fasta avgifter och timavgifter som framgår i taxa för planavtal samt 
tillsyn enligt plan- och bygglagen höjs från 1 066 till 1 092 kronor per 
timme

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-10-01.
• Enligt av kommunfullmäktige beslutade taxor för förvaltningen.

Justerandes sign
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• Aktuellt PKV från oktober publicerad på SKR's hemsida den 
30 september 2021.

Yrkanden
Ordförande yrkar att nämnden beslutar att samtliga taxor vad gäller tillämpning 
av timavgifter inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområden justeras 
enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från oktober med 
2,4 procent. Nya timavgifter gäller från och med den 1 januari 2022.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med sitt yrkande eller om 
någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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MBN § 163 2021-414

Detaljbudget 2022

Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens förslag till detaljbudget
2022.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutar om tilldelade skattemedel för bidrag till nämndens drift av 
verksamhet i enlighet med gällande reglemente och planeringsdirektiv, och för 
genomförande av eventuella särskilda uppdrag. Fullmäktige beslutar även om 
kommunens taxor och reglerar med det de intäkter nämnden får genom olika 
avgifter. I tillägg kan nämnden ansöka om statliga bidrag för finansiering av 
särskilda delar av förvaltningens verksamhet. Genom planeringsdirektivet 
beslutar fullmäktige även om tilldelning av investeringsmedel till specifika 
investeringsproj ekt.
Med utgångspunkt i tilldelade skattemedel och beräknade intäkter tar 
förvaltningen fram förslag till detaljbudget vad gäller kostnader och intäkter för 
respektive verksamhetsområde. Detaljbudgeten leggs till grund för 
förvaltningens förslag till verksamhetsplan och bidrar till att definiera mål, 
inriktning, omfattning och kvalitet för nämndens verksamhet.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden godkänner 
förvaltningens förslag till detaljbudget 2022.

Förvaltningens bedömning och överväganden
I planeringsdirektivet för 2022 tilldelas miljö och byggnämnden en rambudget 
för driftsmedel motsvarande 9 422 tkr, vilket jämfört med budget 2021 är en 
reduktion med 204 tkr. Reduktionen kommer främst av en negativ 
inflationskompensation då ökade personalkostnader främst täcks in genom 
ökade intäkter till följd av indexreglering av gällande taxor.
Utöver rambudget tilldelas nämnden i planeringsdirektivet 1 600 tkr i 
driftsmedel för följande uppdrag:

- Miljö- och byggnämnden ska revidera kommunens Vatten- och 
avloppsplan, 250 tkr avsätts i budget för extern projektledning år
2022-2023.

Justerandes sign
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- Miljö- och byggnämnden ska påbörja arbetet med en fördjupad 
översiktsplan för Ljungby stad, 700 tkr sätts av till externa utredningar.

- Dessutom ska Miljö- och byggnämnden se till att förslag till projektplan 
och en fördjupad översiktsplan för Bolmens östra strand tas fram. 500 tb- 
sätts av till externa utredningar.

- 150 tb- avsätts för detaljplan Södra Ljunga.
Med detta tilldelas nämnden för 2022 totala driftsmedel motsvarande 11 022 tkr.
Förvaltningens totala kostnader ökar med 3 325 tkr jämfört med detaljbudget 
2021 från 31 138 tkr till 34 463 tkr. Ökningen är dels till följd av kostnader för 
uppdrag i planeringsdirektivet och dels ökade personalkostnader.
Reducerad rambudget och utökade kostnader hämtas in med ökade intäkter via 
avgifter.
Förvaltningen ser att förslag till detaljbudget ger nämnden goda ekonomiska 
förutsättningar att bedriva en verksamhet i enlighet med planeringsdirektiv och 
gällande lagstiftning.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag till 
detaljbudget 2022.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-07.
• Detaljbudget miljö och bygg 2022 konto och verksamhet.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens förslag till 
detaljbudget 2022 eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden godkänner förvaltningens förslag till 
detaljbudget 2022.

Skickas till
Kommunstyrelsen och ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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MBN § 164 2021-1861

Verksamhetsplan 2022

Beslut
Miljö- och byggnämnden antar verksamhetsplan för miljö- och 
byggförvaltningen 2022.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplanen beskriver ansvar, roller och vilka arbetsuppgifter som 
planeras och prioriteras för verksamhetsåret 2022. Det är nämndens ansvar att 
besluta om den övergripande styrningen i form av mål, inriktning, omfattning 
och kvalitet för de verksamheter som ligger under nämndens ansvar. Genom 
verksamhetsplan och tillhörande detaljbudget ger förvaltningen nämnden förslag 
till nämndens verksamhetsstyming.

Tidsplan för budgetprocess och verksamhetsplanering:

nov-feb:
Behovsutredning

mar jun:

aug-okt: Budgetberedning

Detaljbudget och
verksamhetsplan

Förslag till verksamhetsplan utgår från behovsutredning som hanterades av 
nämnden under våren 2021. Förslag till prioriteringar görs inom ramen av 
fullmäktiges beslut om planeringsdirektiv och nämndens beslut om driftbudget 
för 2022. 1 verksamhetsplanen synliggörs även insatser som prioriteras ner, men 
som enligt gällande reglemente fortfarande ligger inom nämndens 
ansvarsområde.

Justerandes sign
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Följande delar i verksamhetsplanen är även att se som svar på 
kommunrevisionens rekommendationer efter den särskilda granskningen våren 
2021:

Verksamhetsspecifika mål 
Servicelöfte
Strategi för kompetensförsörjning

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden antar 
verksamhetsplan för miljö- och byggförvaltningen 2022.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Inom ramen av nämndens budget 2022 ser förvaltningen att verksamhetsplanen 
ger relevant och nödvändig styrning vad gäller mål, inriktning, omfattning och 
kvalitet för förvaltningens arbete med de verksamheter som ligger under 
nämndens ansvar, och att detta generellt ligger i linje med både statliga 
myndigheters direktiv och fullmäktiges planeringsdirektiv.
Verksamhetsplanen har generellt ett fokus på effektiv och rättssäker 
myndighetsutövning. Förvaltningen bedömer att nämnden kan leverera god och 
ändamålsenlig service och att det läggs till rätta för en hållbar 
samhällsutveckling. Förvaltningen ser att insatser som prioriteras ner det 
aktuella verksamhetsåret inte kommer medföra betydliga risker eller olägenhet.
Förvaltningens bemanning för 2022 beräknas ge 38,3 tillgängliga 
årsarbetskrafter, vilket jämfört med 2021 är en utökning med 6,5 
årsarbetskrafter.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden antar verksamhetsplan för miljö- och 
byggförvaltningen 2022

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021 -10-07.
• Verksamhetsplan 2022

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan anta verksamhetsplan för miljö- och 
byggförvaltningen 2022 eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden antar verksamhetsplan för miljö- och 
byggförvaltningen 2022

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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MBN § 165 2021-1864

Miljö- och byggnämndens sammanträdesdagar 2022

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att hålla sammanträden på följande datum 
under 2022:
Miljö- och byggnämndens sammanträde, onsdagar klockan 08.00______

19 januari 17 augusti
23 februari 14 september
23 mars 19 oktober
27 april 16 november
24 maj (tisdag) 14 december
21 juni (tisdag)

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott, onsdagar klockan 08.00
9 februari 31 augusti
9 mars 5 oktober
12 april (tisdag) 1 november (tisdag))
11 maj 30 november
8 juni 20 december (tisdag)
29 juni

Sammanfattning av ärendet
Enligt miljö- och byggnämndens reglemente, fastställt av kommunfullmäktige,
§ 10 sammanträder nämnden på dag och tid som nämnden bestämmer.
Därutöver ska sammanträden genomföras när ordföranden anser att det behövs 
eller när minst en tredjedel av ledamöterna begär det.
Enligt § 21, utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
Sammanträden ska hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 
två ledamöter begär det.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar 
sammanträdesdagar 2022 enligt förvaltningens förslag till beslut.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningens förslag är att det under 2022 ska hållas 11 sammanträden i miljö- 
och byggnämnden enligt förvaltningens förslag till verksamhetsplan och 
detaljbudget 2022.

Justerandes sign
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Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen förslår att nämnden beslutar att hålla sammanträden på följande 
datum under 2022:
Miljö- och byggnämndens sammanträde, onsdagar klockan 08.00

19 januari 17 augusti
23 februari 14 september
23 mars 19 oktober
27 april 16 november
24 maj (tisdag) 14 december
21 juni (tisdag)

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott, onsdagar klockan 08.00
9 februari 31 augusti
9 mars 5 oktober
12 april (tisdag) 1 november (tisdag))
11 maj 30 november
8 juni 20 december (tisdag)
29 juni

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021 -10-06.
• Reglemente för miljö- och byggnämnden fastställt av 

kommunfullmäktige 2018-12-17 med efterföljande revideringar.

Yrkanden
Tomas Nielsen (S) yrkar att nämnden beslutar sammanträdesdagar 2022 enligt 
förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Tomas Nielsens (S) 
yrkande eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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MBN § 166 2021-800

Prognos kvartal 3 2021

Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens redovisning av ekonomisk 
prognos efter 3 kvartal.

Sammanfattning av ärendet
Efter tredje kvartalet rapporterar förvaltningen ekonomiskt resultat samt prognos 
för helåret sätt i förhållande till detaljbudget för det aktuella verksamhetsåret.
Förvaltningens prognos baserat på resultat efter september månad visar ett 
överskott på 5 627 tkr för helår 2021.
Nämndens överskott kommer i all huvudsak från ökade intäkter via bygglovs- 
och planavgifter. Av kommunallagen ges att kommunala avgifter enbart får 
användas till finansiering av det aktuella verksamhetsområdet. Det pågår en 
dialog mellan förvaltningen och ekonomiavdelningen kring hur överskottet ska 
hanteras. Det är därför osäkert hur stor del av överskottet som nämnden efter 
resultatbalansering kommer få behålla, eller som registreras som intäkter 2022.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden godkänner 
förvaltningens redovisning av ekonomisk prognos efter 3 kvartal.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förhållanden som i större grad påverkar prognosen är:
- Större volym än normalt för bygglovsärenden under första halvår medför 

högre intäkter för bygglovsavgifter och planavgifter. Bemanning bygglov 
ökas vilket medför högre personalkostnader.

- Vakanser på miljöavdelningen medför lägre kostnader och lägre intäkter via 
avgifter.

- Statliga bidrag till kalkning är betydligt lägre än budgeterat, vilket även 
medför nedprioritering av planerade åtgärder.

- Resultatbalansering efter 2020 medför utökad budget för kostnader 
motsvarande 817 tkr.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens redovisning av 
ekonomisk prognos efter 3 kvartal.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021 -10-05

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens redovisning av 
ekonomisk prognos efter kvartal 3 eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden godkänner redovisningen.

Skickas till
Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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MBN § 167 2020-1902

Internkontroll 2021, redovisning av genomförda kontroller

Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av genomförda kontroller 2021 
och att:
- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samband med kommande 

behovsutredning utreda behov av resurser för att i väsentlig grad säkra 
aktuella detaljplaner.

- Nämnden antar tillfällig ändrad inriktning för förvaltningens handläggning 
enligt PBL om att beslut i alla ärenden som kan tolkas medföra väsentliga 
avvikelser inte ska tas på delegation. Den nya inriktningen gäller fram till 
dess att ändrat förfarande är inarbetat i nämndens delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån nämndens risk och väsentlighetsanalys inför 2021 beslutade nämnden 
om intern kontroll för följande processer och förhållanden:

• Aktuella planer (PBL)
Gcimla detaljplaner påverkar förvaltningens och nämndens 
myndighetsutövning och leder till oförutsägbara och icke rättssäkra beslut. 
En intern kontroll som granskar aktuella förhållanden kan bidra till att säkra 
nödvändiga förutsättningar för förbättring och utveckling av nämndens 
verksamhet.

• Extraordinär händelse
Nämndens arbetsmiljöansvar gäller även under en extraordinär händelse. 
Den pågående pandemin har i stor grad påverkat förvaltningens personal 
och hur det dagliga arbetet kan hanteras. Det är osäkert hur länge 
verksamheten behöver anpassas som följd av pandemin. För att under tiden 
så långt som möjligt säkra en god arbetsmiljö föreslås en kontroll av 
förvaltningens arbetsmiljöarbete.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar i enlighet 
med förvaltningens förslag till beslut.
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Förvaltningens bedömning och överväganden
Kontrollerna visar på följande bedömningar och slutsatser för respektive 
process:
Aktuella planer (PBL)
Det finns ett uppdämt behov att ta fram nya/ revidera gamla detaljplaner. Inför 
2021 beviljade kommunfullmäktige resurser för utökning av nämndens kapacitet 
att uppdatera gamla detaljplaner med 0,5 tjänster. I nuläget är det 4,0 
heltidstjänster på förvaltningen som arbetar med detaljplanering. Detta är på 
inget sätt tillräckligt för att nämnden ska kunna säkra att kommunens drygt 600 
detaljplaner kan hållas aktuella. Samtidigt som arbetet med detaljplanering 
pågår behöver nämnden och förvaltningen vidta åtgärder för att säkra en korrekt 
myndighetsutövning, fördelaktigt utan att det blir till större hinder för tillväxt 
och en hållbar utveckling.
Den övergripande åtgärden för att säkra aktuella detaljplaner är att ytterligare 
prioritera arbetet med detaljplanering och på så sätt även gradvis återupprätta 
förståelsen för detaljplanernas funktion. På kort sikt behöver praktiken med 
beslut i enlighet med ”röda lappar” upphöra. En översyn av nämndens 
delegationsordning har redan initierats och i det arbetet bör det vara en generell 
princip att alla beslut som fattas på tjänstemannanivå har tydligt stöd i gällande 
lagstiftning. Även nämnden behöver se sin roll i att skapa en förståelse för 
myndighetens uppdrag. En nämnd som tydligt agerar i enlighet med gällande 
lagstiftning upprätthåller rättssäkerheten och underlättar även för förvaltningens 
dialog med kunder och handläggning i olika typer ärenden. Vidare skulle detta 
underlätta för introduktion för nyanställda och möjligheten till en bättre 
arbetsmiljö för personalen.
Extraordinär händelse
Förvaltningen gör bedömningen att man följt gällande anvisningar i samband 
med pandemin och att man därigenom har lyckats att begränsa pandemins 
inverkan på personalens arbetsmiljö. Personalen har visat mycket god förståelse 
för arbetsgivarens anvisningar och allmänna riktlinjer, vilket varit avgörande för 
en god arbetsmiljö. Förvaltningen har fått värdefulla erfarenheter kopplat till 
distansarbete.
Utifrån den genomförda kontrollen ser förvaltningen inte behov att ändra rutiner 
eller förhållningssätt.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner redovisning av genomförda 
kontroller 2021 och att:
- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samband med kommande 

behovsutredning utreda behov av resurser för att i väsentlig grad säkra 
aktuella detaljplaner.
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- Nämnden antar tillfällig ändrad inriktning för förvaltningens handläggning 
enligt PBL om att beslut i alla ärenden som kan tolkas medföra väsentliga 
avvikelser inte ska tas på delegation. Den nya inriktningen gäller fram till 
dess att ändrat förfarande är inarbetat i nämndens delegationsordning.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021 -10-07.
• Interkontroll 2021 Aktuella planer daterad 2021 -10-07.
• Intemkontroll 2021 Extraordinär händelse daterad 2021 -09-27

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens och
arbetsutskottets förslag till beslut eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens och
arbetsutskottets förslag till beslut.

Skickas till
Kom m unstyrel sen

Justerandes sign
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MBN § 168 2021-1829

Medarbetarenkät 2021, handlingsplan

Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av förvaltningens 
handlingsplan efter medarbetarenkäten 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens medarbetarenkät genomförs i vanligt fall vartannat år och ger 
medarbetarna möjlighet att anonymt utvärdera sin arbetsplats och förhållanden 
kring arbetsmiljön och hur närmaste chef hanterar arbetsledning. Enkäten är ett 
viktigt underlag för arbetsgivaren att i samverkan med de anställda utveckla 
Ljungby kommun att vara en attraktiv arbetsgivare.
Arbetsmiljöansvaret är från nämnden delegerat till förvaltningschef, som i sin 
tur delegerar till övriga chefer med personalansvar.
Enligt gällande rutin har förvaltningen genom samverkan tagit fram en 
handlingsplan som beskriver hur verksamheten ska arbeta med vissa utpekade 
arbetsmiljöfrågor. Handlingsplanen antas av förvaltningen, men redovisas till 
nämnden och till personalutskottet.
Utöver den förvaltningsövergripande handlingsplanen kan respektive 
arbetsgrupp ha egna handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden godkänner 
redovisningen av förvaltningens handlingsplan efter medarbetarenkäten 2021.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Jämfört med medarbetarenkäten 2018 visar resultatet av medarbetarenkäten 
2021 att arbetsmiljön har förbättrats och att den generellt är mycket god. 
Handlingsplanen visar ändå på viktiga områden där det finns möjlighet till 
förbättring.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner redovisningen av förvaltningens 
handlingsplan efter medarbetarenkäten 2021.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-10-06.
• Handlingsplan efter medarbetarenkät daterad 2021 -09-17.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna redovisningen av förvaltningens 
handlingsplan efter medarbetarenkäten 2021 eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden godkänner redovisningen.

Skickas till
Kommunstyrel sen

Justerandes sign
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MBN § 169 2021-1851

Arbetsmiljöverkets inspektion av kommunens 
arbetsmiljöarbete, uppmaning till nämnden från 
kommunstyrelsen dnr KS2021-0262

lÄ\ek. qå . 2)b^> fi_

Miljö- och byggnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en 
handlingsplan och genomföra åtgärder på de brister som framgår i 
inspektionsmeddelandet.

Sammanfattning av ärendet
Den 18 maj 2021 genomförde Arbetsmiljö verket en inspektion i kommunens 
verksamheter. Arbetsmiljö verket har därefter lämnat ett inspektionsmeddelande 
till kommunen.
I inspektionsmeddelandet daterat den 3 juni 2021 meddelar Arbetsmiljöverket 
brister inom områden:

- Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen för 2020,
- Struktur och samverkan och delaktighet i arbetsmiljöarbetet,
- Uppföljning och åtgärder gällande tillbud och arbetsskador,
- Uppföljning och åtgärder gällande riskbedömningar och handlingsplaner,
- Fördelning/delegering av arbetsmiljöuppgifter,
- Kunskaper inom arbetsmiljöområdet,
- Kunskaper om interna rutiner gällande arbetsmiljöområdet,
- Deltagagande på arbetsmiljöutbildningar som erbjuds inom kommunen och,
- Struktur/samverkan och delaktighet i vårt samverkansarbete med 

vårafackliga företrädare.
Arbetsmiljö verket kommer att följa upp ärendet den 10 juni 2022 och då ska 
bristerna som uppmärksammas i inspektionsmeddelandet vara åtgärdade. Om 
inte kommunen åtgärdar bristerna kan Arbetsmiljö verket komma att besluta om 
föreläggande eller förbud.
Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd och bolagsstyre att upprätta 
handlingsplaner och genomföra åtgärder med anledning av de uppkomna 
bristerna som framgår i inspektionsmeddelandet.
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att upprätta en handlingsplan och genomföra åtgärder på de brister som 
framgår i inspektionsmeddelandet.

Beslutsunderlag
• Beslut från kommunstyrelsen, KS § 142 daterat 2021-09-14.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en 
handlingsplan och genomföra åtgärder på de brister som framgår i 
inspektionsmeddelandet eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en 
handlingsplan och genomföra åtgärder på de brister som framgår i 
inspektionsmeddelandet.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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MBN § 170 2021-1228

Nämndinitiativ gällande gamla detaljplaner, redovisning 
av förvaltningens utredning

Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens utredning och avslår 
förslaget om ett principbeslut i enlighet med nämndinitiativets syfte.

Sammanfattning av ärendet
Efter ett nämndinitiativ från Kent Danielsson (C) och Jenny Anderberg (C) 
beslutade miljö och byggnämnden den 18 augusti 2021, § 122, att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda/arbeta fram ett förslag på principbeslut där 
man på äldre detaljplaner tillåter en total byggnadsarea på 25 procent av 
tomtytan för enbostadshus.
Syftet med ett sådant principbeslut skulle vara att etablera en generell norm för 
beslut i bygglov som medför överyta i förhållande till gällande detaljplan och att 
en större andel av bygglovsärenden skulle kunna handläggas på delegation.
Förvaltningens utredning visar att det inte finns stöd i gällande lagstiftning för 
ett sådant principbeslut och att varje ansökan om lov ska prövas för sig. 
Oberoende av när en detaljplan antogs får det i beslut om lov inte medges 
väsentliga avvikelser.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden godkänner 
förvaltningens utredning och avfärdar förslaget om ett principbeslut i enlighet 
med nämndinitiativets syfte.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Angående ändring av detaljplan
Av 5 kap. 38 § PBL framgår det att de regler som gäller vid antagande av en 
detaljplan också ska gälla vid ändring av en detaljplan. Att generellt ändra 
byggrätten i detaljplaner skulle därför kräva att varje enskild detaljplan prövas 
för sig genom ett standardförfarande Vissa enklare ändringar, till exempel 
förlängning av genomförandetiden, kan göras genom ett förenklat förfarande.
Att bygga större än den area som är tillåten i detaljplanen kan vara en liten 
avvikelse. Mark och miljööverdomstolen har i flera fall prövat om en avvikelse 
från den area som tillåts enligt detaljplan är en liten avvikelse.
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Av rättsfallen framgår att omständigheterna i det enskilda ärendet är av stor vikt 
och att det alltid är en bedömning i det enskilda fallet. Enligt rättspraxis går det 
inte att säga att en viss procents överskridande av arean alltid är en liten 
avvikelse.
Exempel på omständigheter som har haft betydelse för bedömningen är 
omgivningens skala och karaktär samt om avvikelsen har behövts för att ge 
byggnaden en bättre planlösning eller av byggnadstekniska skäl. Av aktuella 
domar framgår att man enligt gällande lagstiftning inte kan göra schablonmässig 
bedömning av liten avvikelse (MÖD 2018-04-20 mål nr P 11778-17/MÖD 
2018:4 och MÖD 2013-08-29 mål nr P 601-13).

Vid bedömningen om en åtgärd strider mot gällande detaljplan ska hänsyn inte 
tas till att planen är gammal eller kan uppfattas som inaktuell. Gällande plan ska 
tillämpas tills den upphävs eller ersätts med en ny plan. Inte heller i 
bedömningen om avvikelsen är liten ska hänsyn tas till att gällande plan tillkom 
för länge sedan eller till att den innehåller bestämmelser som byggnadsnämnden 
anser vara inaktuella. (MÖD 2012-10-29 mål nr P 3502-12/MÖD 2012:43)
Angående delegation
Av 12 kap. 6§ PBL framgår det att ett delegationsuppdrag enligt 
kommunallagen inte far omfatta befogenhet att avgöra ärenden som är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. På samma sätt som att 
antagande av en detaljplan är av större vikt, är även väsentliga avvikelser från en 
detaljplan av större vikt. Nämnden kan därför inte delegera till tjänstemän att 
medge väsentliga avvikelser.
När felaktigheter begås i samband med myndighetsutövning (till exempel 
bygglovsärenden) kan enskilda kräva skadestånd om de lidit skada av det 
aktuella beslutet. Se 3 kap. 2 § skadeståndslagen. Det kan även bli aktuellt med 
utredningar om tjänstefel. Även om byggnadsnämnden skulle ange en bestämd 
inriktning för beslut kring avvikelser från detaljplan är det högst olämpligt att 
tjänstemän på delegation fattar sådana beslut.
Skyldighet att ändra ett beslut
Av 38 § förvaltningslagen framgår att kommunen är skyldig att ändra ett beslut 
om det är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende och beslutet kan 
ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för sökanden. Med 
uttrycket "uppenbart felaktigt" markeras att det ska vara fråga om ett fel som är 
enkelt för myndigheten att konstatera.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens utredning och 
avslår förslaget om ett principbeslut i enlighet med nämndinitiativets syfte.
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Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021 -09-21.
• Nämndinitiativ gällande gamla detaljplaner daterat 2021 -06-14.
• Beslut från miljö- och byggnämnden, MBN § 122, daterat 2021-08-18.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens utredning och 
avslå förslaget om ett principbeslut i enlighet med nämndinitiativets syfte eller 
om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden godkänner förvaltningens utredning och avslår 
förslaget om ett principbeslut i enlighet med nämndinitiativets syfte.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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MBN § 171 2021-1873

Remiss överförslag till policy för näringsliv, yttrande till 
kommunstyrelsens arbetsutskott dnr KS2021-0327

Beslut
Miljö- och byggnämnden yttrar sig i enlighet med förvaltningens förslag till 
yttrande i tjänsteskrivelse daterad 2021-10-18.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 28 september 2021, KS AU § 131, 
beslutat att skicka förslag till policy för näringsliv på remiss till samtliga 
nämnder i kommunen.
Förslaget till policy är utarbetat av näringslivsavdelningen och tar bland annat 
utgångspunkt i kommunens fokusområde ”näringsliv”.
Remissvar lämnas senast den 31 oktober 2021.

Förvaltningens förslag till yttrande
Miljö och byggnämnden har genom uppdraget om myndighetsutövning i 
enlighet med bland annat miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och plan och 
bygglagen, ansvaret att säkra att olika typer verksamheter inte orsakar skada på 
miljön eller människors hälsa. Arbetet bygger på att alla kommuninvånare 
oavsett position i samhället ska känna sig trygga med att nämnden agerar 
korrekt i förhållande till respektive parts skyldigheter och rättigheter, samt 
hänsynen till allmänheten. I uppdraget ligger även att verka för hållbar 
utveckling i enlighet med både kommunens vision och gällande lagstiftning.
Det är främst i arbetet med översiktlig planering och detaljplanering som 
nämnden kan lägga till rätta för en utveckling av näringslivet. Aktuella 
detaljplaner skapar förutsägbarhet och möjlighet till långsiktighet för både 
företag och privatpersoner.
Relaterad till näringslivet kan nämndens uppdrag generellt sammanfattas med 
att den ska arbeta för att möjliggöra för byggnation, anläggning och verksamhet, 
men även myndighetsutövning när en åtgärd eller verksamhet är i strid med 
gällande krav och bestämmelser. En väsentlig del i nämndens roll är även att ge 
relevanta råd och vägledning för att på så sätt hjälpa kunderna att göra rätt.
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Förvaltningen vill understryka att lagstiftningen inte ger utrymme för en 
myndighetsutövning som gynnar vissa grupper i högre grad än andra. Dock 
har nämnden utöver grunduppdraget om att verka för en rättssäker 
myndighetsutövning möjlighet att utveckla andra delar för att underlätta för 
verksamhetsutövare; Förebyggande arbete med hjälp av informationsträffar och 
liknande, att ha hög tillgänglighet, en effektiv handläggning och att medvetet 
arbeta för en högre servicegrad när det gäller att slussa verksamhetsutövare 
vidare så att de snabbt hittar blanketter och liknande. Detsamma gäller 
kommunikationsdelen där nämnden kan arbeta för att beslut och andra 
handlingar görs mer lättförståeliga.
Med detta som utgångspunkt ser förvaltningen att förslag till policy bör 
omarbetas i samarbete med berörda förvaltningar för att inte ge intryck av att 
näringslivet relaterad till lagstyrda tjänster och processer har särskilda rättigheter 
eller kan fritas från skyldigheter. Förvaltningen ser inte att myndighetsutövning 
behöver omhandlas särskilt i policyn. Detta då ambitioner kring service givetvis 
bör gälla samtliga delar av kommunen.
Förslaget på näringslivspolicy är som den är skriven nu, ett dokument som går 
att tolka som att kommunen ska minska all form av myndighetsutövning till 
fördel för utveckling av näringslivet. Förvaltningen ser hellre att vi internt 
arbetar för förståelse för näringslivets utmaningar respektive 
myndighetsutövningen eftersom vi idag upplever att respektive 
verksamhetsområde behöver integreras med varandra.
I förslaget omhandlas enbart två av hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Det 
bör i policyn läggas större vikt på ett bredare tillsammansperspektiv; att 
kommunen och näringslivet tillsammans, även utöver de minimikrav som 
lagstiftningen utgör, ska arbeta för en hållbar utveckling.
I övrigt ser förvaltningen att en policy bör hållas mer generell och att en närmare 
beskrivning av hur kommunen ska arbeta med näringslivsffågor i stället hanteras 
i en tillhörande verksamhetsplan.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag till beslut öppet till 
nämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som 
sitt svar på förslag till policy för näringsliv.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-10-18.
• Förslag till policy med korrigeringar enligt förvaltningens 

tjänsteskrivelse.
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• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut KS AU § 131 daterat 
2021-09-28.

• Förslag till policy för näringsliv daterat 2021-09-28.

Yrkanden
Henrik Pettersson (SD), Peter Berg (M), Jimmy Stansert (S), ordförande samt 
Tomas Nielsen (S) instämmer med förvaltningens förslag till yttrande och yrkar 
att nämnden lämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande på förslag 
till policy för näringsliv.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Henrik Petterssons 
(SD) med fleras yrkande eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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MBN § 172 2021-1872

Remiss överförslag till preciseringar i den nationella 
strategin för miljöbalkstillsynen 2022-2024, yttrande till 
Naturvårdsverket dnr NV-08793-19

Beslut
Miljö- och byggnämnden yttrar sig i enlighet med förvaltningens förslag till 
yttrande i tjänsteskrivelse daterad 2021-10-19.

Sammanfattning av ärendet
Den nationella strategin för miljöbalkstillsyn har tagits fram för att främja tillsyn 
inom områden som ur ett nationellt perspektiv är extra angelägna. Syftet är att 
ge en ökad tydlighet och på så sätt se till att samlade resurser och kompetens 
används effektivare och bidrar till en ökad likvärdighet i tillsynen och 
underlättar planering av tillsyn.
Strategin innehåller sex tillsynsområden. Vart och ett av dessa har inringade 
fokusområden med tillhörande preciseringar kopplade till sig. Till varje 
fokusområde finns ett nationellt effektmål för tillsynen. Preciseringarna utgör 
strategi för att uppnå effektmålen och inkluderar åtgärder, tillsynsaktivi teter och 
operativa mål.
Under oktober månad är strategin ute på remiss till ett urval av länsstyrelser, 
kommuner och Försvarsinspektören för hälsa och miljö. Fokusområdena med 
tillhörande effektmål är fastställda och ingår inte i remissen. Remissen gäller 
endast preciseringarna i strategin, det vill säga det som rör de konkreta åtgärder 
och aktiviteter där tillsynsmyndigheterna pekas ut som utförare. Ljungby 
kommun är en av de kommuner som fått möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget. Preciseringarna kommer att fastställas i slutet av 2021.
De utpekade prioriteringar i strategin ska ses som underlag för planering av 
miljöbalkstillsynen och kan därför påverka inriktningen, dock med hänsyn till 
regionala och lokala förutsättningar och behov.
En översyn av strategins åtgärder och/eller tillsynsaktiviteter kommer att 
genomföras årligen. Utgångspunkten är att strategins fokusområden ligger fast 
under hela treårsperioden och att översynen handlar om eventuella mindre 
justeringar av preciseringarna.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag till beslut öppet till 
nämnden.
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Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen instämmer i behovet av ett tydligare vägledningsstöd och 
samordning av miljöbalkstillsynen och ser positivt på att det tagits fram en 
nationell strategi. I underlaget synliggörs också att det kan finnas variation 
gällande resurser och kompetens hos de olika myndigheterna och att det är en 
utmaning vilket förvaltningen instämmer. En tydlig nationell strategi för 
miljöbalkstillsynen är en viktig grund för att arbeta för en likvärdig tillsyn.
Strukturen för strategin är uppbyggd på ett tydligt sätt och lyfter relevanta 
tillsynsområden och effektmål. Preciseringarna kopplat till respektive effektmål 
framstår som genomarbetade och betydelsefulla för att uppnå effektmålen. Att 
en årlig revidering planeras gör att möjligheten till att fånga upp ytterligare 
åtgärdsförslag eller vägledningsbehov som kan ha identifierats.

Förvaltningens förslag till yttrande
Miljö- och byggnämnden ser den nationella strategin för miljöbalkstillsynen 
som ett välbehövligt stöd för samordning och planering av tillsyn. Strukturen för 
strategin är uppbyggd på ett tydligt sätt. Preciseringarna som beskrivs kopplat 
till respektive effektmål bedöms vara relevanta för att uppnå effektmålen.
Nämnden ser det som särskilt välkommet att strategin inkluderar vägledning 
gällande uppdatering av miljöbalkstillstånd då förvaltningens uppfattning är att 
det finns ett stort behov. Samtidigt krävs att det finns beredskap och resurser hos 
tillståndsmyndigheter för att omprövning av föråldrade miljöbalkstillstånd ska 
kunna genomföras inom en rimlig tid.
Gällande avfall ser nämnden ett behov av samordning av tillsynsinsatser, 
förtydligande av tillsynsansvar samt vägledning för tillsyn av illegal 
avfallsverksamhet. Dessa områden lyfts också upp under preciseringarnas 
åtgärder och tillsynsaktiviteter.
För fokusområdet dagvatten framhåller förvaltningen att det är ett angeläget 
fokusområde och att det i den vägledning som naturvårdsverket ska ta fram 
finns ett behov av tydlighet gällande definition av dagvattenanläggning och 
ansvarsfördelning. Det är positivt att vägledning ska tas fram i samverkan med 
andra myndigheter och med kommunsektorn.
Nämnden ser positivt på vägledning för samordning av tillsyn strandskydd och 
vatten verksamhet. Kunskapshöjande aktiviteter och vägledning gällande 
bedömningsgrunder för bullerpåverkan för vattenlevande organismer kopplat till 
strandskydd och vattenverksamhet kan med fördel inkluderas bland åtgärder.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-10-19.
• Remiss från Naturvårdsverket daterad 2021 -10-01.
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Yrkanden
Ordförande yrkar att nämnden lämnar förvaltningens förslag till yttrande som 
sitt.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med sitt yrkande eller om 
någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Skickas till
Naturvårdsverket

Justerandes sign
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MBN § 173 2021-1878

Remiss över regional förvaltningsplan för vildsvin i 
Kronobergs län, yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs 
län

Beslut
Miljö- och byggnämnden yttrar sig i enlighet med förvaltningens förslag till 
yttrande i tjänsteskrivelse daterad 2021-10-15.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Kronoberg arbetar just nu på uppdrag av regeringen i 
vildsvinspaketet med att se över och revidera förvaltningen av vildsvin i 
Kronoberg. Länsstyrelserna ska enligt uppdraget bland annat bidra till en aktiv 
vildsvinsförvaltning genom att ta fram en regional förvaltningsplan för vildsvin. 
Av den nationella förvaltningsplanen för vildsvin framgår att svensk 
viltförvaltning ska vara hållbar och adaptiv samt hantera både möjligheter och 
problem som viltet orsakar. En adaptiv förvaltning innebär en lärande process 
där kunskap och anpassning driver utveckling av förvaltningen mot uppsatta 
mål.
Miljö- och byggförvaltningen har inför dialogsamtal 2 juni 2021 som initierades 
av Länsstyrelsen lämnat synpunkter på arbetet. Den input som lämnades då var:

• Miljö- och byggförvaltningen bevakar frågan utifrån troliga 
konsekvenser som skulle uppstå om vildsvinens utbredningsområde går 
in på detaljplanerat område.

• Vi efterlyser mer kunskap om vilka åtgärder man kan göra för att hålla 
vildsvinen utanför dessa områden. Skapandet och utformning av 
passager och övergångar mellan skog och samhälle/stad som minskar 
tillgängligheten för vildsvinen, samt vilka metoder som kan tillämpas när 
vildsvin etablerat sig i områden där det inte går att avlossa skott på ett 
säkert sätt.

• Utifrån kommunens intresseområden behöver vi omvärldsbevaka för att 
hitta jaktmetoder som fungerar i närheten av städer och samhällen.

• Förvaltningen önskar delta i det fortsatta arbetet med förvaltningsplanen.
Sedan dess har Länsstyrelsen tagit fram ett förslag på förvaltningsplan, som kom 
för yttrande till miljö- och byggförvaltningen 4 oktober 2021. Reviderat förslag 
inkom 15 oktober 2021 (bilaga 1). Förslaget beskriver bland annat regionalt 
mål, resultatmål samt åtgärdsmål.
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De fyra resultatmålen berör minskning av antalet trafikolyckor, genomförande 
av inventering av skador på växande gröda, reducering av skador på offentliga 
anläggningar som kyrkogårdar och idrottsanläggningar, samt åtgärd för att öka 
användningen av vildsvinskött som livsmedel. Under förvaltningens bedömning 
och överväganden lämnar förvaltningen sina synpunkter på dessa förslag.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag till beslut öppet till 
nämnden.

Förvaltningens förslag till yttrande
Generella synpunkter
En del av förslagen bygger till viss del på rapporteringar som i vissa fall redan 
finns, t e x inrapportering till SVA av vilda djur som påträffas döda. Vi anser att 
de aktuella systemen bör kunna samordnas så långt det är möjligt med något av 
de redan befintliga systemen som Sveriges Lantbruksuniversitet (skogsskador), 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (vilda djur som påträffats döda) och 
Jordbruksverket (djurdatabasema) har. Syftet skulle vara att förenkla för jägare 
och markägare att använda systemen. Så som förslagen är formulerade anser vi 
även att det ska förtydligas varför länsstyrelsen valt att ta med åtgärdsförslag 
som redan tillämpas.
Möjliga åtgärder kopplade till jakt på vildsvin
Vi ser positivt på införandet av årliga jaktdagar på vildsvin kopplade till 
älgskötselområdena.
Punkt 3 bör förtydligas med vad det innebär med avskjutning av individer (ex. 
om målet är att 80 procent av årets avkommor ska skjutas av samt att det i första 
hand ska riktas in på gyltor om det är det som avses). Vi saknar även 
redogörelse för bakgrunden samt hur detta jaktsätt ska kommuniceras till 
jägarna. Uppföljningen kopplas till inrapporteringen av skjutna vildsvin.
Möjliga åtgärder kopplade till att öka kunskapen om vildsvin i Kronoberg 
Information saknas i skrivelsen om den så kallade Vetlandamodellen, det går 
heller inte att fa fram via sökningar på webben.
Vi efterlyser generellt mer handlingskraft för att inventera vildsvinsstammen, till 
exempel genom att länsstyrelserna under en bestämd tidsperiod genomför 
inventering med hjälp av drönare i länet.
Möjliga åtgärder för att minska viltolyckorna
Oklart hur de föreslagna åtgärderna ska kommuniceras till trafikanterna som 
underlaget ser ut just nu. Vi ser gärna en utökning av den delen som involverar 
viltolycksrådet. Vi föreslår även att möjligheten till samarbete med 
försäkringsbolag som ersätter vildsvinsskador i samband med trafikolyckor för 
att se över hur de kan bidra.
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Vi anser även att det krävs en tätare omvärldsbevakning för att fånga upp de 
mest drabbade vägsträckoma för respektive period eftersom vi upplever att 
grupperna med djur förflyttar sig beroende på säsong för olika födoämnen.
Möjliga åtgärder för att minska skadorna på jordbruksgrödor 
Här finns stora möjligheter att påverka målet om insatser görs utifrån att det 
finns intressekonflikter. Vi anser att formuleringen ”jaga på rätt tidpunkt på rätt 
plats” ska strykas eftersom den inte håller nivå med övrig information i 
dokumentet. Vi anser att det ska göras ett tillägg till förslaget om att se över om 
det går att reglera i de fall där markägare nekar jakt på vildsvin på sin mark om 
den ligger i anslutning till jordbruksmark. Om äganderätten skulle utgöra ett 
hinder för detta skulle tiden för jakt kunna begränsas till de fasta jaktdagar som 
föreslås ovan.
I punkten 2 a finns det med en åtgärd om stängsling av skadedrabbade fält. Det 
går inte att avgöra länsstyrelsens inriktning så som det är formulerat. För att det 
inte ska framstå som en självklar och enkel lösning att stängsla bör aspektema 
med kostnader för stängsel tas med, samt ev. även inkomstbortfall för både 
minskning av skörd och minskade EU-stöd för områden som inte är odlingsbara 
på grund av vildsvinsskador (i denna punkt eller på annan plats under samma 
rubrik).
Vi önskar även att behörig myndighet ska se över möjligheten till reglering av 
anläggning av viltåkrar i anslutning till jordbruksmark som ägs av annan än den 
som anlägger viltåkem. Vi anser bland annat att anläggning av sådana viltåkrar 
ska göras i samråd med den som äger jordbruksmarken. Utifrån det sistnämnda 
anser vi att formuleringen om användning av viltåkrar som står i punkten 4 a ska 
formuleras om med hänsyn till de intressen som ibland kolliderar (marker som 
enbart används för jakt kontra odling för någon annan form av 
primärproduktion).
Möjliga åtgärder för att främja användningen av viltkött 
Generellt är åtgärderna som presenteras inga konkreta åtgärder. Exempel på 
formuleringar som bör utvecklas med förslag på åtgärder och vad skillnaden mot 
idag innebär är punkt 7, även om vi anser att samtliga punkter bör utvecklas.
Punkt 6 som tar upp förenkling av upphandling av kött från vildsvin beskriver 
inte vad förslaget innebär mer konkret. Till innehållet skulle vi vilja tillägga att 
om punkten innebär att reglerna för upphandling av vildsvinskött ska ses över 
(?), önskar vi att all upphandling från lokala primärproducenter ska ingå i den 
översynen, inte enbart vildsvinskött.
Vi anser inte att sista punkten hör hemma i dokumentet då själva testandet av 
köttet är en icke-ffåga. Eventuellt skulle punkten kunna formuleras om med 
förslag på hur administreringen av testema kan förenklas för att köttet även ska 
kunna säljas vidare snabbare utan risk för sammanblandning av testat respektive 
icke-trikintestat kött.
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Möjliga åtgärder för att minska skador på anläggningar
Vi anser att samtliga förslag på åtgärder är bra förutom punkt 2, som vi anser
ska vara länsstyrelsernas ansvar att samordna, se nedan.
Möjliga åtgärder för att främja etablering och utveckling av samverkan 
Vi ser regionalt samarbete och samverkan i frågor kopplade till skyddsjakt samt 
arbete med att upprätta tydliga avtal (punkt l respektive 5) som högt prioriterade 
för att komma framåt i frågan. Övriga punkter under denna rubrik bör utvecklas 
till mer handlingskraftiga förslag. Exempel på åtgärder som vi efterlyser är 
samverkan mellan representanter för respektive kommun med fokus på 
diskussioner om möjliga jaktmetoder inom eller i anslutning till detaljplanerade 
områden samt kunskapsöverföring. Miljöavdelningen på Ljungby kommun har 
tidigare lämnat inspel till Länsstyrelsen i Kronoberg med önskemål om att 
samordna en träff med inbjuden representant från en vildsvinstät kommun 
(eventuellt från de mest drabbade kommunerna i Roslagen eller liknande) som 
kan visa på goda exempel och dela med sig av erfarenheter.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-10-15.
• Remiss från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad 2021-10-04.
• Utkast till Regional förvaltningsplan för vildsvin i Kronobergs län, 

version 2021-10-15.

Yrkanden
Henrik Pettersson (SD och Jimmy Stansert (S) instämmer med förvaltningens 
förslag till yttrande och yrkar att nämnden lämnar förvaltningens tj änsteskri velse 
som sitt.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Henrik Petterssons 
(SD) och Jimmy Stanserts (S) yrkande eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
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