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ilLJö- ocH BYGGN;iMND GEMENsAM FoRsHAGA .
MUNKFORS
PROTOKOLL

Ovriga

Plats och tid

Avser paragrafer

Beslutande

Tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Terese

Maria Norett (S)

dk*
Tore Lennartsson (C)

2020-03-05, Ktarätven, Forshaga kommunhus, ktockan 17:30 - 1g:00

32-35

Maria Norelt (S) Ordförande
Witty Eriksson (C) 2:e vice ordförande
Henrik Larsson (M) Ledamot
Lars-Ove Cartsson (S) Ledamot
Tore Lennartsson (C) Ledamot
Göran Olsson (KB) Ledamot

Marita Ögren (C) ersätter Karin Jensen (S)
Hanna Law6n (5) ersätter Eva-Karin Nitsson (S)

Terese Alexandersson (Nämndsekreterare och
bygghandtäggare)
Josefine Ästund (Mitjö- och
hä [soskyddsinspektör)
Urban Ledin (Mitjö- och byggchef)

Tore Lennartsson (C)

Forshaga kommunhus 2020-03-05
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Nämnd/Styretse

Sammanträdesdatum

Datum för anstags uppsättande

Datum för anstags nedtagande

Förvaringsptats för protokottet

Underskrift

ANSLAG/BEVIS
Protokottet är justerat. Justeringen har tiltkännagivits genom anslag

Mitjö- och byggnämnd gemensam Forshaga - Munkfors

2020-03-05

2020-03-06

2020-03-30

Mi tjö- och byggförvattningen

1]RKK
Terese Alexand n
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Upprop och val av justerare

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- vätja Tore Lennartsson (C) titl justerare
Protokottet j usteras 2020-03-05

3(6)

Bestutet skickas för verkstätlighet titt:

Beslutet skickas för kännedom tilt:

Justerarnas sign

?,J- tr-*
Utdragsbestyrkande
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Dagordning

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- tigga titt extraärende förberedetsetid för ny ordförande
- i övrigt godkänna dagordningen

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom tilt:

Justerarnas sign

Te o/*
Utdragsbestyrkande
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Yttrande avseende ansökan om tobaksförsäljning, Saras Godis

och Tobak, Forshaga kommun. Dnr: M-201 9'447.468

MBNG 2O2Ol9

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- gånom yttiin'de titt förvattningsrätten vidhåtta tidigare bedömning som ligger titt grund för

beslut om avstag.

Bakgrund
Denlökande , t har överktagat mitjö- och byggnämndens bestut MBNG 20?.019

om avstag på ansökan om tobaksförsätjning.
Förvattni-ngsrätten i Kartstad har tämnat företäggande titt mitjö- och byggnämnden att
inkomma med yttrande som bemöter sökandes yttrande titt förvattningsrätten, senast den 6

mars 2020.
Bemötande gättande sökandes överklagan:
Sökande haiinkommit med uppgifter galtanOe kapitat för röretsen, förktaring gättande

ktagomåt mot verksamheten samt karenstid från tidigare

lnkomna handtingar gättande kapitatet styrker uppgiften om att medten kommer från sparat

f.upituf iran tidigäre-verksamhei. Det är dock inte styrkande av kapital som tigger titl
huvudsaktig grund för bedömningen.

Mitjö- och byggförvattningen har inte meddetat verksamheten någon varning gättande

iöriatinlng tiilhinOeråriga. Uppgifter gättande verksamhet/täge i utredningen är endast en

inforÅatiönspunkt och är inte grund titt bedömningen i detta fatt.

Angående karenstider för tidigare Entigt mitjö' och byggförvattningens kännedom

fin-ns inga prejudikat gättandJkarenstider för kopptade titt tittståndsptiktig

verksarn'het, åntigt t-a-g (ZOt8:2088)om tobak och tiknande produkter. Den sökande har

upprepaOe åang"-'" r, varvid ett 2014-12-17'

zbie-iO-rOldoirstut 2017-12-06). Dessa uppgifter bedöms gå den sökande emot och mitjö-

och byggnämnden anser därför att tämptighetskravet inte är uppfyttt.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivetse, 2020-02- 27

Företäggande - Aktbilaga 8 måt nr. 806-20, 2020-02-26

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Mitjö- och byggförvattningen, Josefine Åstund

Förvattningsrätten i Kartstad

Beslutet skickas för kännedom titt:

f-J" (f''-
Utdragsbestyrkande
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Justerarnas Sign
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Förberedelsetid för ny ordförande

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- gå nämndens nya ordförande 10 betatda arbetsdagar för förberedetse och intäsning av

nämndens verksamhetsområde.

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Beslutet skickas för kännedom titt:

fe (j*
Utdragsbestyrkande


