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Plats och tid 2022-05-17, Konferenscenter, Munkfors, klockan 13:00 – 
14:45. (Ajournering § 51 klockan 13:58-14:31.)

Avser paragrafer § 45-§ 56
Beslutande Marian Gustavsson, ordförande (S)

Eva-Karin Nilsson, 1:e vice ordförande (S)
Göran Olsson, ledamot (KB)
Hans Backström, ledamot (S)
Lars-Ove Carlsson, ledamot (S)
Erika Svensson, ersättare (S) 
Lars Ullén, ersättare (C)
Crister Blom, ersättare (S)

Ersättare Anders Ljungsten, ersättare (M)
Hanna Lawén, ersättare (S)

Övriga Peder Stenbäck, tf förvaltningschef
Isabella Netz, stadsarkitekt
Per Jung, byggingenjör
Marie Jadermark, byggingenjör
Malin Svensson, förvaltningsekonom
Lindha Rothén, plan- och bygghandl./samordnare
Camilla Holmsten, förvaltningssekreterare

Utses att justera Hans Backström (S)
Justeringens plats och tid E-justering 2022-05-19 senast klockan 12:00
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 2022-05-17
Datum för anslags 
uppsättande

2022-05-19

Datum för anslags 
nedtagande

2022-06-10

Förvaringsplats för 
protokollet

Miljö- och byggförvaltningen

Underskrift
Signeras digitalt
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§ 45

Upprop och val av justerare
Beslut
Hans Backström (S) väljs till justerare.

Protokollet justeras genom e-signering senast den 2022-05-19 klockan 12.00.
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§ 46

Dagordning
Beslut
Dagordningen godkänns.
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§ 47

Budgetuppföljning
Diarienummer i Lex: MBNG/2022:26

Beslut
Godkänna budgetuppföljning per april.

Sammanfattning av ärende
Budgetuppföljning för april har tagits fram, budgeten är i balans.

Förvaltningsekonom går igenom budgetuppföljningen.

Beslutsunderlag
Peder Stenbäcks tjänsteskrivelse, 2022-05-09
Budgetuppföljning för april.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen och ekonomikontoret i Forshaga och Munkfors kommuner.
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§ 48

Förvaltningschefen informerar
Beslut
Notera informationen.

Sammanfattning
1. Rekrytering av ny förvaltningschef pågår med referenstagning och tester.
2. Samverkansavtal mellan Forshaga och Munkfors kommuner kommer att tas fram 

under hösten tillsammans med nytt reglemente.
3. Information gällande nedskräpad tomt i Munkfors som bedöms vara en olägenhet 

för grannar. Fastighetsägaren har uppmanats att städa senast den 10 juni.
4. I kommunledningsgruppen inför budget för 2023 har medel äskats för tillsynsarbete 

gällande bland annat strandskydd, avlopp m.m.
5. Genomlysningen av nämndens ekonomi presenteras i en kommande rapport.
6. Information om preliminärt program inför nästa heldagsnämnd den 14 juni.
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§ 49

Kommunalt partnerskap
Diarienummer i Lex: MBNG/2022:36

Beslut
- Föreslår till kommunstyrelsen att besluta om att lämna det kommunala 

partnerskapet via ICLD med Lundazi, Zambia.
- Alternativt uppdra till kommunstyrelsen att titta på om någon annan som kan ta 

över ansvaret för projektet.

Sammanfattning av ärende
Forshaga kommun har genom miljö- och byggnämnden ingått ett kommunalt partnerskap 
med Lundazi, Zambia. Det kommunalpartnerskapet har ingåtts genom ICLD Internationellt 
Centrum för Lokal Demokrati.

ICLD:s övergripande mål är att främja utvecklingen av hållbar demokrati på lokal och 
regional nivå. Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande. Detta 
kan ske genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom ett eller 
flera kärnområden.

ICLD:s kommunala partnerskap bidrar också till Agenda 2030, globala mål för hållbar 
utveckling, som fastslår att den största globala utmaningen är att utrota fattigdom i alla dess 
former och dimensioner.

Målen för Agenda 2030 är integrerade och odelbara och syftar till att styra världen in på en 
långsiktigt hållbar utveckling som förverkligar mänskliga rättigheter för alla och uppnår 
jämställdhet och ökat inflytande för kvinnor och flickor.

Miljö- och byggförvaltningen saknar idag personella och ekonomiska resurser för att 
fullfölja kommunens åtagande mot Lundazi, Zambia och ICLD. Miljö- och byggnämnden 
ser det kommunala partnerskapet som en kommunövergripande fråga och anser att 
kommunstyrelsen är det rätta organet för beslut i frågan. Utifrån det så uppdrar Miljö- och 
byggnämnden till kommunstyrelsen att besluta om Forshaga kommun ska lämna det 
kommunala partnerskapet alternativt undersöka om det finns någon annan kommun som 
kan tänka sig att ta över projektet.
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Beslutsunderlag
Peder Stenbäcks tjänsteskrivelse 2022-05-09

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen, Forshaga kommun

Förvaltningschef Peder Stenbäck

Comfact Signature Referensnummer: 38789SE
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§ 50

Rapportering av tillsynsplan 
byggavdelningen 2022
Diarienummer i Lex: MBNG/2022:37

Beslut
Notera informationen med tillägg att uppdra till förvaltningen att återkomma med en plan 
för hur man ämnar att hämta upp tillsynsskulden.

Sammanfattning av ärende
Byggavdelningen har upprättat en tillsynsplan som gäller 2020-2022 som omfattar 
myndighetens ansvarsområden enligt plan- och bygglagen. 

Några gånger per år tas en rapport upp i miljö- och byggnämnden för att stämma av hur 
arbetet ligger till enligt tillsynsplanen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-09

Beslut skickas till
Miljö- och byggförvaltningen

Status
Avslutas
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§ 51

Behovsutredning byggavdelningen 2022, 
Forshaga och Munkfors kommuner. Dnr: 
BYGG 2022-119
Diarienummer i Lex: MBNG/2022:32

Beslut
Notera behovsutredningen för byggavdelningen 2022-2024 med tillägg att uppdra till tf 
förvaltningschef att återkomma med hur förvaltningen ämnar arbeta med det som belysts i 
behovsutredningarna på miljö- och byggförvaltningen.

(Sammanträdet ajournerades klockan 13:58 – 14:31 innan beslut fattades.)

Sammanfattning av ärende
Byggavdelningen har tagit fram en behovsutredning för att kunna planera sin verksamhet 
och resurser inför kommande år 2022-2024. Utredningen visar beräknat behov för 
byggavdelningens arbete inom plan- och bygglagens område. I utredningen ingår en 
bedömning av vilka resurser som krävs för att svara upp mot de lagkrav som finns, kraven 
på en kompetent och effektiv myndighetsutövning samt ett rättssäkert och enhetligt 
myndighetsarbete. Även konsekvenserna av om en fullgod verksamhet inte kan 
upprätthållas lyfts.

Förvaltningen presenterar utredningen på miljö- och byggnämndens sammanträde i maj.

Beslutsunderlag
Samordnare Lindha Rothéns tjänsteskrivelse daterad 2022-05-09

Beslut skickas till
Tf förvaltningschef Peder Stenbäck

Status
Utredning
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§ 52

Namnsättning av gata i nytt bostadsområde 
på Åsmyren, Grossbol 1:498, Forshaga 
kommun: Dnr: BYGG 2022-85
Diarienummer i Lex: MBNG/2022:31

Beslut
Namnsätta ny gata på Åsmyren, (Grossbol 1:498) i enlighet med det förslag som lantmäteriet 
förordar i sitt yttrande: Åsmyrlunden.

Sammanfattning av ärende
Ett nytt område på Åsmyren ska bebyggas med bostäder och den nya gatan behöver 
namnsättas. Ärendet har utretts i namnberedningsgruppen som därefter remitterat 
lantmäteriet förslagen som framkom. Lantmäteriet har yttrat sig på alla de förslag som 
gruppen tagit fram samt även kommit med ett eget förslag. De rekommenderar i första hand 
namnet ”Åsmyrlunden” och i andra hand ”Tallåsgatan”. Lantmäteriets yttrande i sin helhet 
bifogas ärendet.

Beslutsunderlag
Plan- och bygghandläggare Lindha Rothéns tjänsteskrivelse daterad 2022-05-05
Lantmäteriets yttrande daterat 2022-04-27
Översiktskarta Åsmyren

Beslut skickas till
Plan- och bygghandläggare Lindha Rothén
Kommunteknik och service, Jenny Haglund
Lantmäteriet

Status
Avslutas
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§ 53

Upphäva vitesföreläggande på fastigheten 
Påfågeln 10 (Europavägen 9 A-G), Forshaga 
kommun. Dnr: BYGG 2019-420
Diarienummer i Lex: MBNG/2022:34

Beslut
Upphäva beslut gällande föreläggande med löpande vite MBN § 37-2022, att byggnadens 
ägare ska låta utföra funktionskontroll avseende ventilationssystemet på fastigheten 
Påfågeln 10 (Europavägen 9 A-G).

Ärende
Miljö- och byggnämnden har den 2022-03-29 §37, beslutat om föreläggande med löpande 
vite om 10 000 kronor, att byggnadens ägare ska låta utföra funktionskontroll avseende 
ventilationssystemet.

Efter att beslutet fattats har byggnadens ägare den 2022-04-28 kommit in med ett protokoll 
över utförd funktionskontroll den 2022-04-27.

Motivering
Detta system ska kontrolleras med 6 års intervall. Senaste besiktning som anmälts till 
kommunen skedde 2019-12-20. Byggnadens ägare har den 2022-04-28 kommit in med ett 
besiktningsprotokoll. Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet den 
2022-03-29, §37 har förlorat betydelsen och upphäver beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-09

Beslut skickas för verkställighet till
Marie Jadermark, byggingenjör

Beslutet skickas för kännedom
Byggnadens ägare (Besvärshänvisning, delgivningskvitto)
Inskrivningsmyndigheten (delgivningskvitto)
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§ 54

Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende 
ändring, Munkfors avloppsreningsverk. Dnr 
M-2021-474
Diarienummer i Lex: MBNG/2022:33

Beslut
Ärendet leder inte till någon åtgärd från myndighetens sida. Åtgärden får genomföras. 

Sammanfattning av ärende
Munkfors kommun har anmält om ändring av miljöfarligverksamhet, Munkfors 
avloppsreningsverk till Miljö- och byggnämnden. Munkfors kommun avser att avveckla 
Ransäters avloppsreningsverk och pumpa spillvattnet från Ransäter via överföringsledning 
till Munkfors avloppsreningsverk. Den överförda spillvattenmängden beräknas motsvara 
mellan 750 - 900 pe beroende på anslutningsgrad längs överföringsledningen. 

Munkfors kommun har kompletterat ansökan hur överföringen påverkar mängden bräddat 
avloppsvatten i Munkfors avloppsreningsverk och vilka åtgärder som avses att vidtas. 
Munkfors kommun har även kompletterat med beräkning på vilken belastning på Munkfors 
avloppsreningsverk kommer att bli efter att Ransäters reningsverk kopplats på.

Munkfors kommun s bedömning är att den sammantagna belastningen på recipienten 
Klarälven kommer att bli mindre av att Ransäters avloppsreningsverk avvecklas och vattnet 
renas i Munkfors jämfört med nuvarande situation. 

Munkfors kommuns beräkning av belastningen visar på att Munkfors avloppsreningsverk 
kommer att ligga under tillståndsgiven dimensionering efter påkopplingen av Ransäter 
avloppsreningsverk.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-02

Comfact Signature Referensnummer: 38789SE
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Beslut skickas till
Munkfors kommun Anna Grenholm, Verksamhetschef service

Status
Avslutas
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§ 55

Delegationsbeslut
Diarienummer i Lex: MBNG/2022:1

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
Delegeringsbeslut redovisas enligt följande: 
Lovärenden 2022-03-19 – 2022-05-09 
Miljö- och hälsoskyddsärenden 2022-03-19 – 2022-05-09 
Skrotbilar 2022-03-19 – 2022-05-09 
Bostadsanpassningsärenden 2022-03-19 – 2022-05-09 
Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning 2022-03-19 – 2022-05-09 
.

.
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§ 56

Rapporter
Beslut
Notera rapporterna.

Sammanfattning av ärende
Rapporter framförs på ärendet enligt nedan:

Isabella Netz, stadsarkitekt: 
– Information om pågående detaljplanearbete.

Per Jung, byggingenjör: 
– Information om överklagat bygglov. Länsstyrelsen avslår överklagan.
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