
Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

PROTOKOLL

Plats och tid

Forshaga kommun

Avser paragrafer

Beslutande

2021-02-24, Forshaga Folkets Hus,

Danshallen/Teams, klockan 13:30 - 15.50

s17-528
Ledamöter

Gustavsson Marian, Ordförande (S)

Nilsson Eva-Karin, L:e vice ordförande (S)

Eriksson Willy, 2:e vice ordförande (C)

Jensen Kariry Ledamot (S)

Westerlund Lars-Ola (MP) ersätter Larsson
Henrik, Ledamot (M)
Backström Hans, Ledamot (S)

Carlsson Lars-Ove, Ledamot (S)

Olsson Görary Ledamot (KB)

Ersättare

Svensson Erika, Ersättare (S)

Karlsson Urban, Ersättare (C)

Lawdn Hanna, Ersättare (S)

Erikssory fesper (S)

övriga

Jan-Erik Engström, stadsarkitekt

fonas Höglund, klimatstrateg

Per Jung, byggingenjör

Marie Jadermark, byggingenjör

Malin Svensson, förvaltningsekonom

Urban Ledin, förvaltningschef

Camilla Holmsten, nämndsekreterare
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Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

PROTOKOLL

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Forshaga kommun

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Marian

Willy Eriksson

Willy Eriksson (C)

Forshaga kommunhus, Visten 1, 2021,-02-26

klockan, 14100

Camilla Holmsten

f

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors
2021-02-24

2021-03-01,

2021-03-23

Miljö- och

Camilla Holmsten

l{^ I Utdragsbestyrkt

2(1e)

Justerat



Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

PROTOKOLL

s17

Beslut

- Välja Willy Eriksson (C) till justerare

- Protokollet justeras 2021-02-26 klockan 14.00

Forshaga kommun

Upprop och val av justerare

justerat

ilfrry
Utdragsbestyrkt
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Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

PROTOKOLL

s18

:
Forshaga kommun

Dagordning
Beslut

- Fastställa dagordningen.

fusterat(Fry Utdragsbestyrkt
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Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

PROTOKOLL

Budgetuppfölining 2021 Dnr M-20 2I-
s9

Forshaga kommun

s1e

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:18

Beslut

- Godkänna budgetuppföljningen t.o.m. janua Å 2021..

Bakgrund

Budgetuppföljning sker varje månad för att kontrollera att nämndens budget är i balans.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021 - 02 - 11,

Budgetuppföljning t.o.m. januafi 202L

Beslut skickas till
Ekonomikontoret

Justerat

tl'v Fq
Utdragsbestyrkt
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Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

PROTOKOLL
Forshaga kommun

s20

Bokslut 2020 Dnr M-2021-G0
Diarienummer i Lex: MBNG/2021:20

Beslut

- Godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2020.

Bakgrund

En sammanställning av verksamhetsåret för nämndens verksamhet ligger till grund för en
kommunövergripande årsredovisning av årets resultat.

Beslutsunderlag
Årsredovisn ing 2020 för miljö- och byggnämnden
Tiänsteskriv else 2021-02-12

Beslut skickas till
Ekonomikontoret

Kommunstyrelsen

Justerat

ilbry
Utdragsbestyrkt
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Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

PROTOKOLL

s21

Forshaga kommun

Verksamhetsplan 2021 Dnr M-20 20-

786
Diarienummer i Lex: MBNG/2021:11

Beslut

- Fastställa verksamhetsplan 2021.

Bakgrund
Verksamhetsplan ska fastställas enligt direktiven i stratsys verksamhetssystem vilket föreligger
nämnden.

Beslutsunderlag
Tj änstes kriv else 2021 -02-72

Verksamhetsplan 2021

Beslut skickas till

(,'h Fq
Utdragsbestyrkt

7(1e)

justerat



Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

PROTOKOLL

s22

:
Forshaga kommun

Grön infrastrukturplan Dnr M-2021-

61

Diarienummer i Lex; MBNG/2021:21

Beslut

- Föreslå kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att godkänna förslaget till Grön
infrastrukturplan samt ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att initiera de i planen föreslagna

åtgärderna.

Sammanfattning av ärende
Sveriges riksdag har i samband med konventionen om biologisk mångfald antagit en strategi för
arbetet med ekosystemtjänster samt biologisk mångfald. En viktig del av strategin är att Sveriges län
ska ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur. Planerna ska användas som ett viktigt verktyg för
att uppnå tillsatta miljö - och friluftsmåI. Det ska också ses som ett komplement till kommunens
översiktsplan och fastställa mål och planeringsinriktningar.

Beslutsunderlag
Tj änsteskriv else 2021 -02-71

Grön infrastrukturplan

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

fusterat

N? "9
Utdragsbestyrkt
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Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

PROTOKOLL :
Forshaga kommun

s23

M-2020-776 Forshaga kommuns

klimatpoli.y
Diarienummer i Lex: MBNG/2021:16

Beslut

- Anta Forshaga kommuns klimatpolicy.

Arendet
Forshaga kommuns klimatpolicy ska visa riktningen för det långsiktiga hållbara arbetet inom miljö-
och klimatområdet. Klimatfrågan har identifierats som en av vår tids största utmaningar, bland annat
i Agenda 2030 och FN:s klimatpanel IPCC. Syftet med klimatpolicyn är att deklarara kommunens
klimatambitioner och utgör grunden för vårt gemensamma miljö- och klimatarbete. Klimatpolicyn
visar inom vilka områden som kommunen påverkar miljön och vilka aspekter som är viktigast.

Klimatpolicyn har arbetats fram genom de miljöutredningar/nulägesanalyser och dialogmöten som
genomfördes med verksamheterna under 2018-2019. Efter en genomgång av verksamheternas

utredningar sågs tydliga gemensamma och övergripande områden, exempelvis inom transporter och

upphandling, där kommunen har sina betydande miljöaspekter. Policyn är en sammanställning över
de viktigaste aspekterna, som vi bör sträva mot för att nå våra globala, regionala och lokala miljö- och

klimatmåI. Klimatpoliclm är dessutom viktig då miljö- och klimatfrågan är strakt kopplad till våra
mänskliga rättigheter, där grundtanken är att Forshaga kommun ska vara en MR-kommun.

Policyn har varit ute på internremiss men också som ärende i kommunledningsgruppen för
information och synpunkthantering. Synpunkter kom in från personalenheten och

upphandlingsenheten. Det var mindre justeringar och ordval kring utbildning av förtroendevalda
och angående upphandlingar. Dessa ändringar är nu genomförda.

Beslutsunderlag
Klimatstrateg Jonas Höglunds tjänsteskrivelse, 2020-02-10

Klimatpolicy för Forshaga kommun

Beslut skickas för verkstättighet titl
KS/KF

Beslut skickas för kännedom till
Miljö- och byggchef Urban Ledin

Justerat

wr. re
Utdragsbestyrkt
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Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

PROTOKOLL

924

Forshaga kommun

M-20 21,-46 Forsh aga kommuns mili ö-

och klimatplan
Diarienummer i Lex: MBNG/2021;15

Beslut

- Anta Forshaga kommuns miljö- och klimatplan.

Ärendet
Syftet med miljö- och klimatplanen är att visa riktningen och vara den gemensamma plattformen för
kommunens långsiktiga strategiska miljöarbete. Miljö- och klimatplanen utgör den miljömässiga
aspekten för en hållbar utveckling inom Agend a2030, men är också starkt kopplad till våra
mänskliga rättigheter, där grundtanken är att Forshaga kommun ska vara en MR-kommun. planen
gäller för samtliga förvaltningar och bolag i kommunen som organisation.

Innehållet i planen grundar sig på arbetet med den tidigare hållbarhetsstrategin för miljö- och klimat,
Värmlands nya energi- och klimatstrategi, den klimatpolitiska handlingsplanen och Agenda 2030.

Miljö- och klimatfrågan är en glokal fråga, det vill säga att globala mål arbetas ner till lokala mål- och
aktiviteter' På miljöområdet finns intemationella överenskommelser som parisavtalet, Agend a2O3O
och lagstiftning som EU-direktiv. Det finns även nationell lagstiftning som Miljöbalken. Miljöbalkens
mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt säkerställa levande och kommande generationer
en hälsosam och god livsmiljö. Utöver lagstiftningen finns det nationella miljömålssystemet med de
nationella miljömålen. Syftet med miljömålen är att ge en långsiktig miljöpolitisk målbild och
fungerar som vägledning för hela samhällets miljöarbete.

För att utveckla och genomföra miljö- och klimatplanen på ett långsiktigt och strukturerat arbetssätt,
har inspiration hämtats från "Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 20g0,,,som har
arbetats fram av länsstyrelsen i Skåne tillsammans med referenskommuner i Sverige. En vägledning
som ska stimulera och stärka hållbarhetsarbetet för både stora och mindre kommuner.

Arbetet med den nya miljö- och klimatplanen påbörjades genom att ta fram en projektplary som
antogs i miljö- och byggnämnden i januari 2020.Efter avstämning med Kommunledningskontoret
(Lennart Ljungemo), kom vi överens om att ett förslag till en ny miljö- och klimatplan tas fram med
hjälp av personer från miljö- och byggförvaltningen, men att den därefter skickas ut till samtliga
förvaltningar för synpunktshantering och få till en ännu bättre och anpassad plan.

Förslaget skickades ut på internremiss för synpunkter under perioden september-oktober 2020, tlll
samtliga förvaltningschefer. Det var endast kommunledningskontoret som kom in med synpunkter,
och som mestadels berörde själva processen och införandet av den nya miljö- och klimatplanen men
också att genomförandet måste ligga på en rimlig nivå för verksamheterna. Dessa synpunkter kom

tusterat

lv-
Utdragsbestyrkt
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Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

PROTOKOLL
Forshaga kommun

också upp efter presentationen i kommunledningsgruppen i januari2021,.Planen har justerats efter
önskemålen om att korta ner detaljrikedomen i processbeskrivningery och att den än mer har
anpassats efter verksamheternas olika förutsättningar.

Beslutsunderlag
Klimatstrateg Jonas Höglunds tjänsteskriv else, 2020-02-10
Forshaga kommuns miljö- och klimatplan
Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030
Värmlands energi- och klimatstrategi i korthet

Beslut skickas för verkställighet tilt
KSKF

Beslut skickas för kännedom till
Miljö- och byggchef Urban Ledin

W4
Utdragsbestyrkt

11(1e)

Justerat



Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

PROTOKOLL
Forshaga kommun

s25

Forshaga t

Strandskyddsdispens och by gglov för
nybyggnad av orangeri, Dnr: Bygg
2021-6,2021-Ig
Diarienummer i Lex: MBNG/2021:14

Beslut

- Dispens medges från gällande strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av orangeri inom
befintlig tomt med stöd av 7 kap.18 $ c punkt 1 miljöbalken.

- Fastigheten i sin helhet får tas i anspråk som tomtplats. Fastigheten bildades 2018 och enligt
lantmäteriets beslut avser hela avstyckningen ianspråktagen tomtplats. Fastigheten omfattar 4072

kvadratmeter.

- Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b g plan- och bygglageru PBL.

- Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap.23 $ plan- och bygglagen.

Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnämnden att:

1. Kontrollplanen fastställs
Z. Åtgarden får påbörjas
3. Utstakning krävs inte i detta ärende
4. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovsenheten som underlag för slutbesked:

- Ifylld kontrollplan som intygar att byggherren har följt kontrollplanen och att byggnadsåtgärden
överensstämmer med beviljat bygglov.

Upp lysningar gällande strandskyddsdispens

- Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen inte

har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

- Länsstyrelsen kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Den som är sökande bör awakta
utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas. Tiden för överprövning (tre veckor)

räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen.

,,'f Y?
Utdragsbestyrkt
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Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

PROTOKOLL :
Forshaga kommun

Upp lysningar gällande bygglovet

- Miljö- och byggnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov
upphör att gälla.

- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner
laga kraft (enligt 9 kap. 43 g plan- och bygglagen)

- När åtgärden är färdigställd ska underlag för slutbesked lämnas in till miljö- och byggförvaltningen.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 S PBL.

- Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar, om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga
kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.

- Miliö- och byggnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller
tas i bruk utan slutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp.

Avgift
Avgiften gällande strandskyddsdispens är 9 050 kronor och 8 145 kronor för bygglovet (i enlighet
med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan om bygglov 2021-01-12, situationsplan2O2l-07-12, bygglovsritning 2021.-01.-12, förslag till
kontrollplan 2021 -01 -1,2 och ansökan om strandskyddsdispen s 202'r. -01 -20.

Bakgrund
Ansökan avser nybyggnad av orangeri på fastigheten . Byggnaden placeras strax öster
om bostadshuset och får en byggnadsarea på cirka 4Z kvadratmeter.

Förutsättningar
Fastigheten är belägen inom områdesbestämmelser för Mölnbacka, som vann laga kraft 2003-06-28.
Fastigheten omfattas av varsamhetsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Hela fastigheten ligger inom strandskyddat område. Då byggnaden är tänkt att placeras närmare
vattnet än 25 meter krävs dispens från strandskyddets förbud.

Enligt 8 kap. 13 S PBL får inte en byggnad som är särskilt värdefull från en kulturhistorisk synpunkt
förvanskas.

Kommunicering
Stadsarkitekten har fått yttra sig i ärendet. Han framför att rött handslaget tegel är att föredra.

Skäl titl beslut
Bedömningen görs att de skäl som anges i7 kap.18 $ c, punkt 1 miljöbalken föreligger. D.v.s. att
platsen redan är ianspråktagen. Den nyabyggnaden bedöms inte påverka det rörliga friluftslivet och
inte heller väsentligen förändra livsvillkoren för djur och växtliv.

Iusterat

W' "q
Utdragsbestyrkt
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Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

PROTOKOLL
Forshaga kommun

Byggnaden kommer att byggas med rött handslaget tegel. Materialet har en lokal förankring och
bedöms passa in i landskapsbilden. Kravet i g kap. 13 g bedöms vara uppfyllt.

Beslutsunderlag
Tjänstes kriv els e 2021 -02-10

situationspl an 2021-0L-12

byggl ovsritn ing 2021 -01 -12

Situationsplan med tomtplats

Översiktskarta

Beslut skickas för verkställighet till
Per Jung, byggingenjör

Beslut skickas till
Länsstyrelsen (delgivningskvitto)

Sökande (besvärshåinvisning)

Justerat

\12 Y
Utdragsbestyrkt
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Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

PROTOKOLL :
Forshaga kornmun

926

Strandskyddsdispens och by gglov för
nybyggnad av ett fritidshus,

, Forshaga kommun. Dnr: BYGG

2021,-16 och BYGG 2021-26
Diarienummer i Lex: MBNG/2021:17

Beslut

- Dispens medges från gällande strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av ett fritidshus inom
befintlig tomt med stöd av 7 kap.18 $ c punkt l miljöbalken.

- Som tomtplats räknas det område som är innanför det som markerats med röd linje på karta
tillhörande beslutet.

- Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 g plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

- Ätgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden har lämnat ett startbesked (enligt 10 kap
3 S PBL).

- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas: Lars Granrud.
Den kontrollansvarige är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 S PBL.

Upp lysningar gällande strandskyddsdispens

- Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte
har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

- Länsstyrelsen kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Den som är sökande bör avvakta
utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas. Tiden för överprövning - tre veckor -
räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen.

Upp lysningar gällande bygglovsbeslut

- Åtgärd"tt får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 $
PBL).

- Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd kommer
bifogas med beslutet.

- Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 S PBL.

|usterat

l/'/-
Utdragsbestyrkt
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Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

PROTOKOLL
Forshaga kommun

- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner
laga kraft (enligt 9 kap. 43 S PBL).

- Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har vunnit
laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.

- Miljö- och byggnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller
tas i bruk utan slutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp.

Avgift
Avgiften för strandskyddsdispens,bygglov, anmälan och rivningsanmälan gällande fritidshus, med
tekniskt samråd, är 34 390 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för
avgiften skickas separat.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan om bygglov 2021-07-20, situationsplan202T-01-20, plan- och fasadritning202l.-01.-20,
anmälan om kontrollansvarig 2021-01. -20 och yttrande miljöavdeln ingen 2021 -02-12.

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett fritidshus inom områdesbestämmelser.

Nybyggnationen är planerad att byggas inom Södra Hyns strandskyddsområde som råder upp till
100 meter från strandlinjen.

Byggnadens bruttoarea bhr75 kvm, bygglovets del är 60 kvm och den bygglovsbefriade
tillbyggnaden är 15 kvm.

Tillsammans med detta ärende söks en bygglovsbefriad tillbyggnad av fritidshuset, en
ri'rningsanmälan för det befintliga fritidshuset och en strandskyddsdispens.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser: "Områdesbestämmelser för fritidshus vid Acksjön
och Södra Hyn, Forshaga kommun".

Skäl till beslut
Bedömningen görs att de skäl som anges i7 kap.18 $ c, punkt 1 miljöbalken föreligger. D.v.s. att
platsen redan är ianspråktagen. Den nya bebyggelsen bedöms inte påverka det rörliga friluftslivet och
inte heller väsentligen förändra livsvillkoren för djur och växtliv.

Åtgarde.t anses uppfylla kraven enligt 9 kap. 31 S PBL (2010:900) för att bygglov ska kunna ges

utanför ett område med detaljplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskriv else 2027 -02-12

Tomtp latsavgränsning 2027 -02-12

Situationspl an 2021 -07-20

Plan- och fasadritning 2021-07-20

'72 
"q

Utdragsbestyrkt
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Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

PROTOKOLL
:

Forshaga kommun

Beslut skickas för verkställighet titl
Marie Jadermark, byggingenjör

Beslut skickas för kännedom till
Länsstyrelsen (delgivningskvitto)

Underrättelse om beslutet per brev till fastighetsägare och boende till fastigheterna:

+ annons i "Post- och Inrikes Tidningar"

och

Beslutet skickas till : sökande (Besvärshänvisning, delgivningskvitto)

Justerat

wvq
Utdragsbestyrkt
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Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

PROTOKOLL

s27

Delegationsbeslut

Forshaga kommun

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:13

Beslut

- Notera redovisade delegeringsbeslut

Ärendet
Miliö- och byggnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstepersoner
enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Besluten ska redovisas till miljö- och
byggnämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och byggnämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Listan över delegeringsbeslut för bostadsanpassningsärenden redovisas avidentifierad. I samtliga
beslut där åtgärd finns registrerad är åtgärden genomförd och en faktura registrerad. Där åtgärd
saknas har faktura ännu inte inkommit.

Samtliga delegeringsbeslut kopplas till kallelsen och tillgängliggörs samma dag som sammanträdets
datum på grund av dataskyddsförordningen och sekretess.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut redovisas enligt följande:
Miljö- och hälsoskyddsärenden 2027 -01-1,5 - 2021-02-12
Lovärenden 2027 -01 -15 - 2021 -02-12
Parkeringstillstånd för personer med fu nktionsnedsättni ng 2027 -01 -15 - 2021. -02-72
Skrotbilar 2021-01-15 - 2027-02-72
Bostadsanpassningsärenden 2021-01-15 - 2021,-02-12

Justerat

v@ *q
Utdragsbestyrkt
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Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

PROTOKOLL

s28

Rapporter

:
Forshaga kommun

Beslut

- Notera rapporterna

Ärendet
Rapportering sker på sammanträdet enligt nedan.

Johan Stenson, stadsarkitekt:

- Informerar om planläget för Slottet och handelsplats, Munkfors.

Urban Lediru miljö- och byggchef:

- Bidrag kan sökas från Boverket för grönare och tryggare samhällen.

- Mer Pengar från regeringen till kommunerna för bl.a. trängseltillsyn med anledning av pandemin.
- Miljööverenskommelser med länsstyrelsen ska tas fram under 2021.

- Utökad samverkan inom energi- och klimatrådgivningen från tre till sex kommuner.

fusterat
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