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Plats och tid 2023-01-25, Visten 1 och 2. Forshaga Kommunkontoret, 

klockan 13:00 – 16:00 

 

Avser paragrafer § 1-§ 20  

Beslutande Marian Gustavsson, ordförande (S) 

Eva-Karin Nilsson, 1:e vice ordförande (S) 

Hans Backström (S) 

Erika Svensson (S) 

Crister Blom (S)  

Lars Ullén (C)  

Jop Barneveld (C) 

Leif Björkman (M) 

Ellinor Jönsson (SD), ersätter Marcus Schönfeldt (SD) 

  

 

Ersättare Marcus Björnvall (S) 

Hanna Lawén (S) 

Lars-Ove Carlsson (S) 

Tina Holmgren (SD)  

 

 

Övriga Camilla Holmsten, förvaltningssekreterare 

Emilia Nordin, nämndsekreterare 

Rolf Johnson, förvaltningschef 

Ingela Bergare, controllersamordnare 

Maria Johansson, miljö-och hälsoskyddsinspektör 

Per Jung, byggingejör 

Marie Jadermark, byggingejör 

Isabella Netz, stadsarkitekt  

 

 

Utses att justera Eva-Karin Nilsson (S)  

Justeringens plats och tid E-justering, 2023-01-30 klockan, 09:00,    

Underskrifter Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter 

redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på 

respektive sida. 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/Styrelse Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors 

Sammanträdesdatum 2023-01-25 

Datum för anslags 

uppsättande 

2023-01-30 

Datum för anslags 

nedtagande 

2023-02-21 

Förvaringsplats för 

protokollet 

Miljö-och byggförvaltningen 

Underskrift 
Signeras digitalt  
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§ 1 

Upprop och val av justerare 

Beslut 

Eva-Karin Nilsson (S) väljs till justerare.  

Protokollet justeras genom e-signering senast den 2023-01-30 klockan 09.00. 

  

  

  

  

 

 

 

 

  



MILJÖ OCH BYGGNÄMND 

GEMENSAM FORSHAGA 

MUNKFORS 

PROTOKOLL 

2023-01-25 

  

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 

  4(26) 

§ 2 

Dagordningen fastställs 

Beslut 

Godkänna dagordningen 
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§ 3 

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 

Notera informationen 

Sammanfattning 

1. Förvaltningschefen informerar om aktuell personalsituation på miljö-och 

byggförvaltningen. På miljöavdelningen anställs en vikare på visstid från och med 

mars 2023 för att täcka upp under ordinarie personals frånvaro.  

 

2. Energi- och klimatrådgivningen har inte varit bemannad på grund av sjukdom sedan 

november 2022. Förstärkning tas därför in för att kunna erbjuda telefonrådgivning. 

Rådgivning kommer inledningsvis att kunna erbjudas under torsdagar. 

Förhoppningen är att ordinarie energi- och klimatrådgivare ska kunna vara åter i 

tjänst under våren 2023. 
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§ 4 

Rapporter 

Beslut 

Notera redovisade rapporter 

Sammanfattning 

Rapporterna framförs på sammanträdet enligt nedan:  

1. Per Jung, byggingenjör: - Informerar om beslut från länsstyrelsen gällande 

överklagat bygglov för bullerplank.  

2. Isabella Netz, stadsarkitekt: - Informerar om pågående detaljplaner i Forshaga och 

Munkfors kommuner. 
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§ 5 

Budgetuppföljning december 2022 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:12 

Beslut 

1. Notera miljö- och byggnadsnämndens budgetuppföljning för helåret 2022 med 

tillägg att nämnden önskar en djupare översyn av bostadsanpassningen, samt en 

omvärldsbevakning av bostadsanpassningen i andra kommuner. 

Sammanfattning av ärende 

Det preliminära resultatet för 2022 visar att de gemensamma delarna ett lägre utfall jämfört 

med budgeten. Kostnaden för de gemensamma delarna blev 4 316 tkr vilket är 386 tkr lägre 

än budget.  

Beslutsunderlag 

Controllersamordnarens tjänsteskrivelse, 2023-01-17 

Miljö- och byggförvaltningens budgetuppföljning helår 2022, 2023-01-17 

 

Beslut skickas till 

Förvaltningschef Miljö- och byggförvaltningen 

Controllersamordnare 

 

Status 

Avslutas 
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§ 6 

Uttag av sanktionsavgift för uppförande av 

byggnation innan beviljat startbesked samt 

bygglov och startbesked i efterhand för 

utvändig ändring av carport och entré, 

Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2022-369 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:114 

Beslut 

- Ta ut byggsanktionsavgift av ägaren till fastigheten med stöd av 11 kap. 51, 52 och 53 §§ 

plan- och bygglagen (2010:900), PBL för att utan startbesked ha påbörjat en åtgärd som 

kräver startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. 

- Fastställa byggsanktionsavgiften till 3 356 med stöd av 9 kap,  10§ 2p. plan och 

byggförordningen, PBF och 1 kap. 7 § 1p. PBF. 

- Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas. 

- Avgiften ska betalas till Forshaga kommun inom två (2) månader efter det att beslutet har 

delgetts den avgiftsskyldige. En faktura kommer att skickas separat. 

- Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, 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 

2. Åtgärden får påbörjas 

3. Utstakning krävs inte i detta ärende 

4. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovsenheten som underlag för slutbesked: 

Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden 

överensstämmer med beviljat bygglov 

Kommunicering 

Kommunicering av tjänsteskrivelsen har skett innan sammanträdet. 



MILJÖ OCH BYGGNÄMND 

GEMENSAM FORSHAGA 

MUNKFORS 

PROTOKOLL 

2023-01-25 

  

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 

  9(26) 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-22 

Bild före carport 2022-12-22 

Sanktionsavgift 2022-12-21 

Ritning 2022-11-11 

 

Beslut skickas för verkställighet till 

Marie Jadermark, byggingenjör 

 

Beslut skickas för kännedom till 

Underrättelse om beslutet per brev till fastighetsägare och boende till fastigheterna + annons 

i ”Post- och Inrikes Tidningar” 

Beslutet skickas till: sökande (Besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis) 
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§ 7 

Föreläggande med löpande vite gällande att 

utföra besiktning av ventilationssystem på 

fastigheten Ransäter 5:1 (Ransbergs 

Herrgård), Munkfors kommun. Dnr: BYGG 

2021-494. 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:10 

Beslut 

- Förelägga Stf Ransbergs Herrgård (852000-1341), att utföra funktionskontroll avseende 

ventilationssystemet på sin fastighet Ransäter 5:1 (Ransbergs Herrgård) senast en (1) månad 

efter att Stf Ransbergs Herrgård mottagit beslutet. 

- Beslutet förenas med ett löpande vite om 10 000 kronor för varje månad föreläggandet inte 

följs. Beslutet börjar gälla en (1) månad från att Stf Ransbergs Herrgård mottagit beslutet. 

- Att enligt 11 kap. 40 § plan- och bygglagen översända beslutet till 

inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

Kommunicering 

Kommunicering av tjänsteskrivelsen har skett innan sammanträdet. 

Bakgrund 

2021-12-21 skickades ett brev att miljö- och byggförvaltningen saknar OVK-protokoll från 

senaste återkommande besiktningen. Fastighetsägaren ombads inkomma med ett OVK-

protokoll senast 2022-01-21. 

2022-10-07 skickades en påminnelse ut till fastighetsägaren som ombads inkomma med ett 

OVK-protokoll senast 2022-11-07. Fastighetsägaren upplystes även om att om protokollet 

inte inkommer inom föreskriven tid, kan miljö- och byggnämnden med stöd av 11 kap. 37 § 

plan- och bygglagen komma att förelägga ägaren med vite. 

Inget protokoll inkom. 
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Lagrum 

Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och 5 kap. 1 § plan- och 

byggförordningen (2011:338) ska byggnads ägare ansvara för att det görs funktionskontroll 

av fastighetens ventilationssystem. De fel som upptäcks ska åtgärdas enligt 8 kap 4 § plan- 

och bygglagen. 

Enligt 11 kap. 19 § plan- och bygglagen kan byggnadens ägare föreläggas om inte 

ventilationskontroller utförs eller fel och brister åtgärdas. Föreläggande kan vara förenat 

med vite enligt 11 kap. 37 § plan- och bygglagen. 

Utdömande av vite 

Om beslutet ej följs kan miljö- och byggnämnden i Forshaga kommun begära att få vitet 

utdömt enligt 6 § lag (1985:206) om viten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-21 

Beslut skickas för verkställighet till 

Marie Jadermark, byggingenjör 

Beslut skickas för kännedom till 

Byggnadens ägare (Besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis) 

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning (Delgivningskvitto) 
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§ 8 

Bygglov för nybyggnad av väderskydd, 

parkeringsplats upplag, container samt 

fasadändring, Dnr Bygg 2020-333 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:112 

Beslut 

- Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, 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 

2. Åtgärden får påbörjas 

3. Utstakning krävs inte i detta ärende 

4. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovsenheten som underlag för slutbesked: 

4.1.  Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden 

överensstämmer med beviljat bygglov 

 

Upplysningar gällande bygglovsbeslut 

- 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. 

- När åtgärden är färdigställd ska handlingar för slutbesked inlämnas skyndsamt. 

- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 

vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

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

bygglov upphör att gälla. 
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Avgift 

Avgiften för bygglovet är 10 263 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Handlingar som ingår i beslutet 

2022-10-13 Ansökan 

2022-10-13 Situationsplan 

2022-10-13 Fasadritning 

2022-10-13 Planritning 

2022-11-14 Bild, upplag 

2022-11-14 Ritningar, väderskydd/förråd 

2022-11-14 Kontrollplan 

2022-12-12 Synpunkter från granne 

2022-12-19 Bemötande av synpunkter från sökande 
 

Sammanfattning av ärende 

Ansökan avser bygglov för ny parkeringsplats, containeruppställning, nybyggnad av förråd, 

upplag samt fasadändring. Del av parkeringsplats, containeruppställning samt 

upplagsplatsen placeras på mark som inte får bebyggas. 

Ägare av grannfastigheten motsätter sig att bygglov beviljas. 

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att olägenheten inte är betydande samt att avvikelsen 

är liten och föreslår miljö- och byggnämnden att bevilja ansökan. 
 

Beslutsunderlag 

2022-10-13 Ansökan 

2022-10-13 Situationsplan 

2022-10-13 Fasadritning 

2022-10-13 Planritning 

2022-11-14 Bild, upplag 

2022-11-14 Ritningar, väderskydd/förråd 

2022-12-12 Synpunkter från granne 

2022-12-19 Bemötande av synpunkter från sökande 

2023-01-05 Tjänsteskrivelse 
 

Beslut skickas till 

Sökande (Besvärshänvisning, delgivningskvitto) 

Granne (besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis)  
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§ 9 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus, Dnr Bygg 2022-66 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:54 

Beslut 

- bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med stöd av 9 kap. 17 

och 31 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL med följande villkor: 

- Bostadshuset ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 

- Sökande ansvarar för att utfart till gata eller väg ordnas. 

- Sökande ska visa innan bygglov beviljas att riktvärdena enligt förordning (2015:216) om 

trafikbuller inte överskrids. 
 

Upplysningar gällande förhandsbeskedet 

- Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbesked inte att åtgärden får påbörjas. 

- Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden söks inom 

två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
 

Avgift 

Avgiften för förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, utanför planlagt område är 10 

263 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 

Handlingar som ingår i beslutet 

2022-03-12 Ansökan om förhandsbesked 

2022-04-07 Remissvar, Miljökontoret 

2022-05-30 Ändring av ansökan, situationsplan 

2022-06-10 Remissvar, Kommunteknik 

2022-11-14 Situationsplan 

2022-12-08 Remissvar, Trafikverket 
 
 

Sammanfattning av ärende 

2022-03-12 inkom ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus på 

fastigheten. Efter att remissvar inkommit ändrade den sökande ansökan så att den avser 

endast ett enbostadshus. 
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Miljö- och byggförvaltningen bedömer att platsen är lämplig för ändamålet och föreslår 

nämnden att bevilja ansökan. 

Beslutsunderlag 

2022-03-12 Ansökan om förhandsbesked 

2022-04-07 Remissvar, Miljökontoret 

2022-05-30 Ändring av ansökan, situationsplan 

2022-06-10 Remissvar, Kommunteknik 

2022-11-14 Situationsplan 

2022-12-08 Remissvar, Trafikverket 

2023-01-04 Tjänsteskrivelse 

Karta 

 

Beslut skickas till 

Den sökande  
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§ 10 

Tillsynsplan enligt alkohollagen 2023, M-

2022-576 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:7 

Beslut 

Anta tillsynsplan enligt alkohollagen för 2023. 

Sammanfattning av ärende 

Tillsynsplanen ska ses över och revideras årligen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-13 

Tillsynsplan enligt alkohollagen 2023 

Beslut skickas till 

Miljö- och byggförvaltningen, Anna Edelman 
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§ 11 

Tillsynsplan för tillsyn av tobak, e-cigaretter, 

tobaksfria nikotinprodukter och folköl 2023, 

M-2022-576 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:8 

Beslut 

Antal tillsynsplan för tillsyn av tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och folköl 

2023. 

Sammanfattning av ärende 

Tillsynsplanen ska ses över och revideras årligen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-13 

Tillsynsplan för tillsyn av tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och folköl 2023, 

M-2022-576 

Beslut skickas till 

Miljö- och byggförvaltningen, Anna Edelman 
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§ 12 

Tillsynsplan enligt lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel 2023, M-2022-576 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:11 

Beslut 

Anta tillsynsplan enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2023. 

Sammanfattning av ärende 

Tillsynsplaner ska ses över och revideras årligen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-13.  

Tillsynsplan enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2023 

Beslut skickas till 

Miljö- och byggförvaltningen, Anna Edelman 
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§ 13 

Kontrollplan livsmedel 2023, M-2022-576 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:9 

Beslut 

Anta kontrollplan livsmedel 2023. 

Sammanfattning av ärende 

Tillsynsplaner ska ses över och revideras årligen. Kontrollplanen är en fördjupad 

beskrivning av miljö- och byggnämndens arbete med offentlig kontroll av livsmedel. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-13  

Kontrollplan livsmedel 2023 

Beslut skickas till 

Miljö- och byggförvaltningen, Anna Edelman 
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§ 14 

Tillsynsplan Miljöbalken 2023 Dnr M-2022-

576 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:4 

Beslut 

Anta tillsynsplan för miljöbalken 2023 

Sammanfattning av ärende 

Miljö- och byggförvaltningen har upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar 

myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. 

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska tillsynsmyndighet för varje verksamhetsår 

upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt 

miljöbalken. Planen ska grundas på en behovsutredning.  

På nämnden 2023-01-25 redovisade miljö- och byggförvaltningen en behovsutredning som 

visar behovet av resurser under ärenden 2023-2025 för att bedriva tillsyn inom miljöbalkens 

område. 

I planen ska det framgå hur myndigheten har tagit hänsyn till den nationella 

tillsynsstrategin. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-01-16 

Tillsynsplan miljöbalken 2023, 2023-01-16 

Bilaga 1 Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken, 2023-01-16 

 

Beslut skickas till 

Miljö- och byggförvaltningen, Maria Johnsson 

Status 

Slutdatum 2023-12-31 
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§ 15 

Internkontrollplan och riskanalys 2023 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:1 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden antar internkontrollplan och tillhörande riskanalys för 

verksamhetsår 2023 i enlighet med upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärende 

Miljö och byggnämnden antog internkontrollplan och tillhörande riskanalys för 2022. Dessa 

dokument har nu uppdaterats, utökats och knutits närmare kommunens övergripande mål 

och målområden i samarbete med verksamheten. 

Internkontrollplanen har som funktion att underlätta för nämnden att styra verksamheten 

på ett ändamålsenligt sätt och göra balanserade avvägningar mellan risk och utförd insats. 

Miljö- och byggförvaltningen ska se till att de kontrollmoment som planen stadgar 

genomförs och rapportera uppföljning av kontrollerna till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2023-01-17 

Internkontrollplan 2023 

Riskanalys 2023 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen i Forshaga och Munkfors kommuner 
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§ 16 

Uppföljning internkontroll 2022 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:2 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden noterar uppföljning av interkontrollplanen för 2022. 

Sammanfattning av ärende 

Miljö och byggnämnden har antagit en internkontrollplan för verksamhetsåret 2022.  

Internkontroll handlar om att kontrollera att verksamhetens når de mål som formulerats i 

verksamhetsplanen och gör vad den ska på ett effektivt sätt, att den finansiella 

rapporteringen är pålitlig och att lagar och regler följs.  

Internkontroll är en del av verksamhetens styrning och innebär oftast riskbedömningar och 

att ta fram och följa upp arbetsrutiner. Internkontrollplanen har som funktion att underlätta 

för nämnden att styra verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. 

Miljö- och byggförvaltningen ska se till att de kontrollmoment som planen stadgar 

genomförs och rapportera uppföljning av kontrollerna till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-16 

Internkontrollplan 2022 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelserna i Forshaga och Munkfors kommuner 

Status 

Avslutas 
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§ 17 

Verksamhetsplan 2023 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:3 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan 2023 med tillägg att 

presentationsdokumentet för verksamhetsplanen 2023 läggs till som underlag i LexMeeting. 

Sammanfattning av ärende 

Verksamhetsplan ska varje år fastställas enligt direktiven i kommunens verksamhetssystem, 

Stratsys, vilket föreligger nämnden.  

En verksamhetsplan används som ett verktyg för att beskriva och kommunicera hur 

verksamheten planerar att arbeta framöver, på kort eller längre sikt, vilka aktiviteter och 

åtaganden som verksamheten avser utföra och hur dessa är kopplade till kommunens mål. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-16 

Verksamhetsplan 2023 Miljö- och byggförvaltningen 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelserna i Forshaga och Munkfors kommuner 

Status 

Fastställd 
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§ 18 

Val av tre ledamöter och tre ersättare i miljö- 

och byggnämndens arbetsutskott, samt 

ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordförande för tiden 2023-2026. 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:110 

Beslut 

- till ordförande i miljö-och byggnämndens arbetsutskott väljs Marian Gustavsson (S). 

- till 1:e vice ordförande i miljö-och byggnämndens arbetsutskott väljs Eva-Karin Nilsson (S). 

- val av 2:e vice ordförande till miljö-och byggnämndens arbetsutskott transporteras till 

kommande nämnd.  

- val av ersättare i miljö-och byggnämndens arbetsutskott transporteras till kommande 

nämnd.  

Sammanfattning av ärende 

Miljö- och byggnämnden ska utse ledamöter och ersättare titt miljö- och byggnämndens 

arbetsutskott för gällande mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-20. 

Beslut skickas till 

Kommunsekreteraren  

Valda ledamöter och ersättare  
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§ 19 

Delegationsbeslut 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:111 

Beslut 

Notera redovisade delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärende 

Miljö- 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 dagen före sammanträdet på 

grund av dataskyddsförordningen och sekretess. 

Beslutsunderlag 

Lovärenden 2022-12-10 – 2023-01-19 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 2022-12-10 – 2023-01-19 

Skrotbilar 2022-12-10 – 2023-01-19 

Bostadsanpassningsärenden Forshaga 2022-12-10 – 2023-01-19 

Bostadsanpassningsärenden Munkfors 2022-12-10 – 2023-01-19 

Parkeringstillstånd 2022-12-10 – 2023-01-19  
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§ 20 

Information och utbildning för 

förtroendevalda 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:13 

Beslut 

Förvaltningschefens information och sammanfattade utbildning av nämndens ledamöter 

läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärende 

Förvaltningschefen informerar nämndens ledamöter och redogör för vilka ansvarsområden, 

lagrum och verksamhetsområden som miljö- och byggnämnden ansvarar för. Vidare 

informeras om förvaltningens organisation.  

Status 

Avslutas 

 

 


