Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

PROTOKOTL

Forshaga kommun

2021-05-25

Plats och

tid

2021 -05-25, Forshaga,

klockan 13:30
Avser paragrafer

-

Klarälvenffeams,

14:30

s3e-s47

Beslutande

Gustavsson Marian, Ordförande (S)
Nilsson Eva-Karin, 1:e vice ordförande (S)
Gert Bjömvall (S)
Backström Hans, Ledamot (S)
Carlsson Lars-Ove, Ledamot (S)
Olsson Göran, Ledamot (KB)

Tjänstgörande ersättare

Westerlund Lars-Ola (MP) ersätter Henrik
Larsson (M)
Svensson Erika (S) ersätter Karin Jensen (S)
Blom Crister (S) ersätter Tore Lennartsson (C)

Ej tjänstgörande

ersättare

övriga

Lars Ull6n, Ersättare (C)

Urban Ledirv förvalbringschef
Johan Stenson, stadsarkitekt

Lindha Roth6ru plan- och
bygghandläggare/samordnare
Utses att justera

Eva-Karin Nilsson (S)

Justeringens plats och tid

Forshaga kommunhu s, 2021-05-31 klockan
08.00

Underskrifter
Sekreterare
Camilla Holmsten

Ordförande
,.)

LNK
Justerande

L*

Eva-Karin Nilsson
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Miliö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

PROTOKOLL

Forshaga kommun

2021-05-25

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. fusteringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse

Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

Sammanträdesdatum

2021-05-25

Datum för anslags

2021-05-31

uppsättande
Datum för anslags

2021.-06-22

nedtagande

Förvaringsplats för

Miljö- och byggförvaltningen

protokollet
Underskrift
Camilla Holmsten

Justerat

"€q

v

Utdragsbestyrkt
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*

PROTOKOLL

Forshaga kommun

2021-05-25

s3e

Upptop och val av justerare
Beslut

- väIja Eva-Karin Nilsson (S) till justerare.
- protokollet justeras den 2021-05-31 klockan 08.00.

,w

Utdragsbestyrkt
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Forshaga kommun

2021"-05-25

s40

Dagordning
Beslut

-

fastställa dagordningen.

Justerat

Utdragsbestyrkt
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Forshaga kommun

2021-05-25

s41

Val av 2:e vice ordförande och ersättare

till

miljö- och byggrämndens arbetsutskott
Diarienummer : MBN

G I 2021, :35

Beslut

- välja Henrik Larsson (M) till2:e vice ordförande i miljö- och byggnämndens arbetsutskott.
- val av ersättare till Henrik Larsson (M) i mitjö- och byggnämndens arbetsutskott tas upp
för beslut i miljö- och byggnämnden den L5 funi2021..

Sammanfattning av ärende
Willy Eriksson (C) har avsagt sig sitt uppdrag

som förtroendevald i miljö- och

byggnämnden per den 30 aprll2021,. Kommunfullmäktige har valt Henrik Larsson (M) till
ny 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnämnden från och med den 1maj2021. Miljö- och
byggnämnden ska utse ny 2:e vice ordförande och ersättare i miljö- och byggnämndens
arbetsutskott för gällande mandatperiod.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-1

Beslut skickas

1

tilt

Kommunsekreteraren

Henrik Larsson

fusterat

w4,k

Utdragsbestyrkt
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PROTOKOLL

Forshaga kommun

2021-05-25

942

Andra sammanträdesdatum för miljö- och
bygg^ämndens arbetsutskott i augusti 2021
Diarienummer: MBNG

12021:36

Beslut

-

ändra sammanträdesdatum för miljö- och byggnämndens arbetsutskott till tisdagen den 31
augusti 2021 klockan 13.00.

Sammanfattning av ärende
Sammanträde för mitjö- och byggnämndens arbetsutskott är sedan tidigare inplanerat
tisdagen den 24 augusti 2021 klockan 13.00. För att underlätta i verksamhetsplaneringen
föreslår förvaltningen att sammanträdet flyttas fram en vecka

till den 31 augusti

2021

klockan 13.00.

Beslutsunderlag
Tj

äinsteskrivelse 202 1 - 05 -12

Beslut skickas ti[[
De förtroendevalda

Personalkontoret

Justerat

Utdragsbestyrkt
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PROTOKOLT

Forshaga kommun

2021-05-25

s43

Budgetuppföljning
Diarienummer: MBNG

12021:1,8

Beslut

- budgetuppföljningen noteras och godkiinns.
Sammanfattning av ärende
Budgetuppföljning sker varje månad för att följa upp om budgetramama följs och se om nya
faktorer uppstått som påverkar verksamheten.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning t o m april 2021
Tjänsteskrivelse Budgetuppföljnin g 2021 tom april

Beslut skickas

titl

Ekonomikontoret

Status
Beslutsförslag

Utdragsbestyrkt

Justerat
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PROTOKOLL

Forshaga kommun

2021-05-25

s44

Detaljplan för
Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2020-377
Diarienummer: MBNG

12021:2

Beslut

-

godkänna planen efter granskning och skicka den till kommunfullmäktige för antagande.

Sammanfattning av ärende
Syftet med ptanläggningen är att långsiktigt bevara den före detta disponentbostadens och
trädgårdens kulturmiljövärden samtidigt som det ska vara möjligt att bo och bedriva viss

verksamhet inom fastigheten. Detta uppnås i huvudsak genom att införa rivnings-, skyddsoch varsamhetsbestämmelser för befintlig byggnad samt genom att tillåta användningama
bostad och centrum inom fastigheten.
Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900).

Granskning
Planförslaget har varit föremål för gransk.i.g under tiden 2021-04-06 till och med 2021-0427.De synpunkter som kommit in under granskningstiden och kommunens kommentarer

till

i granskningsutlåtandet, som är en del av antagandehandlingen.
Inkomna synpunkter har inte föranlett någon åindring av planförsiaget. Det anses heller inte
förekomma några synpunkter från samrådsskedet som inte har blivit tillgodosedda.
dessa har redogjorts för

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-1 1

Antagandehandlingar daterade 2021-04-30 (plankarta och planbeskrivning inklusive
granskningsutlåtande)

Beslut skickas ti[1
Plan- och bygghandläggare Lindha Rothdn, samhällsplanerate Nicole Nelson Nyrdn,

Kommunfullmäktige

]usterat

"€<N

Utdragsbestyrkt
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PROTOKOLL

Forshaga kommun

2021-05-25

s45

Detaljplan för bussangöring vid
Forsnässkolan, Munkfors kommtrn. Dnr:

BYGC 2021-L37
Diarienummer: MBNG

12021:32

Beslut

- planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt gjord
undersökning,

-

godkänna planförslaget för samråd.

Sammanfattning av ärende
Syftet med planläggningen är att möjliggöra en flytt av Forsnässkolans bussangöringsplats
till ett läge väster om nuvaruu:lde angöringsplats så att direkt infart från

Uddeholmsvägenffunkerudsvägen blir möjlig.
Detta uppnås genom att ersätta berörda delar av gällande detaljplaner med en ny detaljplan
utan utfartsförbud och parkmark längs den aktueila delen av

UddeholmsvägenMunkerudsvägen.
Planen avses upprättas med ett begriinsat standardförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS
2014:900).

Konsekvenser av planens genomförande
Föreslagen detaljplan gör det möjligt att bygga en ny och trafiksäkrare bussangöringsplats
vid Forsnässkolan knappt 100 meter väster om befintlig angöringsplats/parkering. I övrigt
bedöms inte detaljplanen få några nämnvärda konsekvenser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse dater ad 2021-05-07

Samrådshandlingar daterade 2021-05-04 (plankarta, planbeskrivning, undersökning om
betydande miljöpåverkan)

Beslut skickas

till

För verkställighet: Lindha Rothön, plan- och bygghandläggare
För kåinnedom: Johan Stenson, planarkitekt/stadsarkitekt
Justerat

M

Utdragsbestyrkt
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PROTOKOLL

Forshaga kommun

202r-05-25

s46

Delegationsbeslut
Diarienummer: MBNG I 2021:13

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 tillg:ingliggörs samma dag som
sammanträdets datum på grund av dataskyddsförordningen och sekretess.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut redovisas enligt följande:
Miljö- och hälsoskydds ärenden 202 1 -03 -13 - 2021 -05 -12
Lovärenden 2021-03-13 - 2021-05-12
Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning 2021-03-13
Skrotbilar 2021,-03-13 - 2021-05-12
Bostadsanpassningsärenden 2021-03-13 - 2021-05-12

Justerat

- 2021-05-12

Utdragsbestyrkt
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Forshaga kommun
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Rupporter
Diarienummer : MB NG I 2021:37

Beslut

- notera rapportema.
Sammanfattning av ärende
Rapportering sker på sammanträdet enligt nedan.
Johan Stenson, stadsarkitekt:

- information om pågående planarbete.
Urban Ledin, miljö- och byggchef:

- Forshaga kommuns ledamöter i miljö- och byggnämnden har beviljats ansvarsfrihet för
2020.

- inbjudan till utbildning 1-2 september 2021 (ICLD).
- i den årliga hållbarhetsrankingen bland Sveriges kommuner kom Forshaga på 12:e plats
i Värmland) och Munkfors på 265:e plats (10:e plats i Värmland).
- information om nyheter på livsmedelssidan/tillsyn under pandemin.
- Framtidsplan Forsh aga 2040.
(2:a plats

Eva-Karin Nilssory ledamot (S):

- utbildningsförslag, föreläggande om vite, frågan ställs till förvaltningen om detta är av
intresse. Miljö- och byggchef ska återkomma i frågan.

+
I

Justerat

,/(

Utdragsbestyrkt

1
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