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Tid:

Plats:

Justerare:

Tid för justering:

IT MuNrrons
ReusÄrnn
Munkfors KommunForshaga kommun

2021-12-14, klockan 13:30 (jullunch från klockan 13:00)

Munkfors, Älven + Forsen

Minoriteten

2021-12-16, e-signering senast klockan 12:00

Föredragningslista:

1. Upprop och val av justerare

Förslag till beslut:

Minoriteten, e-signerin g den 2021, -1 2- 1. 5 senast klockan L2:00

2. Dagordningen

Förslag till beslut:

Fastställa dagordningen

3. Budgetuppföljning
Diarienummer i Lex: MBNG/2021:18

Föredragande: Malin Svensson

Förslag till beslut:

- budgetuppföljning till och med november 202L godkänns.

4. Indexuppräkning 2022 av taxa för hantering av bygglov och strandskyddsdispens. Dnr:

M.2021-666

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:75

Föredragande: Lindha Rothdn

Förslag till beslut:

- delegera beslutanderätten i ärendet till ordförande i miljö- och byggnämnden.

- indexuppräkningen för taxan ska börja gälla för alla inkomna ärenden från och med 1

jan'uari2022.
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5. Indexuppräkning 2022 av föliande taxor, prövning och tillsyn inom miljöbalkens

områdery tillsyn av försäljning och servering av folköl enligt alkohollagen, tillsyn enligt
lag om tobak och liknande produkter och kontroll enligt lagen om handel med vissa

receptfria läkemedel. Dnr: M-2021-666

Diarienummer i Lex: MBNG/202L:76

Föredragande: Anna Edelman

Förslag till beslut:

Anta redovisade förslag till indexjusteringar för är 2022 gällande följande tillsynstaxor:

prövning och tillsyn inom miljöbalkens områdery 1,151, kronor/timme
tillsyn av försäljning och servering av folköl enligt alkohollageru 1151 kronor/timme
tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lLSL kronor/timme
kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, 1151 kronor/ timme

6. Indexuppräkning 2022 av taxa för offentlig kontroll av livsmedel. Dnr: iN'{-2021-666

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:80

Föredragande: Anna Edelman

Förslag till beslut:

Anta redovisade förslag till indexjusteringar för fu 2022 för taxan för offentlig kontroll av

livsmedel,

planerad tillsyn 1153 kronor/ timme

uppföljande tillsyn 1028/timme

7. B ehovsutredning milj öavdelnin gen, Dnt : M-2027-667

Diarienummer i Lex: MBNG|2021,:77

Föredragande: Anna Edelman

Förslag till beslut:

Godkänna miljöavdelningens behovsutredning för verksamhelsär 2022 - 2024
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8. Tillsynsärende, detaljhandel med tobaksvaror, Saras Godis och Tobak. DnrM.-2021-547

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:78

Föredragande: Anna Edelman

Förslag till beslut:

Meddela Saras Godis och Tobak i Forshaga AB en varning.

9. Bygglov samt strandskyddsdispens för nybyggnad av garage,

202'1'336,338

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:70

Föredragande: Per fung
Förslag till beslut:

, Dnr: Bygg

- Dispens medges från gällande strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av garage inom
befintlig tomt med stöd av 7 kap. L8 $ c punkt 1 miljöbalken.

- Fastigheten i sin helhet får tas i anspråk som tomtplats. Fastigheten omfattar 2420

kvadratmeter.

- Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31-31b $ 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.

10. Bygglovförnybyggnad av enbostadshus, Dnr: Bygg 2O2l-345

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:71

Föredragande: Per Jung
Förslag till beslut:

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

3(6)



MrLIO OCH

BYGGNÄMND
GEMENSAM
FORSHAGA

MUNKFORS

Forshaga kommun

Muurrons
RausÄrnn
MunkforsKommun

Kallelse

L1. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus,

Diarienummer: MBNG/2 021 :7 2

Föredragande: Per Jung

Förslag till beslut:

Dnr: Bygg 202L-303

Miljö- och byggnämnden föreslås besluta:

- Bygglov nekas med stöd av 9 kap. 31 $ odr 4 kap. 2 $ plan- och bygglagen (PBL)

12. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, Forshaga kommun. Dnr= 2021-32

Diarienummer: MBNG/2021 :73

Föredragande: Terese Alexandersson

Förslag till beslut:

Kommunen har prövat ansökan enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. För att

ge möjlighet till ett självständigt liv i eget boende beviljas bostadsanpassningsbidrag för

följande åtgärder:

Kostnader avseende inköp av en höj- och sänkbar köksbåink med diskho och spishäll.

Under den höj- och siinkbara delen ska det vara knäfritt vilket innebär att befintliga

underskåp demonteras.

Kostnader avseende inköp av en rullhurts för miljö-sortering för placering under
köksbänken.

Koskrader avseende inköp av två liftar som monteras på wå befintliga överskåp.

Kostnader avseende inköp av en ny ugn med slide and hidelucka.
Kostnader avseende inköp av ett högskåp anpassat för befintlig inbyggnadsmikro i
samma höjd som befintlig inbyggnadsugn.

Maximalt skäligt beuiljat bidragsbelopp for samtliga åtgärder niimnda oaan är: 125 094

kronor inklusiae moms.

Kosbrader avseende avgift för frakt för köksinredning.

Maximalt skäligt beailjat bidragsbelopp iir: 3 500 kronor inklusiae moms.
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Kostnader avseende installation av höj- och sänkbar köksbänk enligt ovan

beskrivning.
Kostnader avseende installation av befintliga två utdragbara lådor till befintligt skåp

under ugnen.

Kostnader avseende inköp av material samt installation av en sockel för att höja upp
befintlig diskmaskin
Kostnader avseende inköp och montage av förhöjningssocklar under tvättmaskin
och torkfumlare.
Kostnader avseende demontering av befintligt skåp och köksbänk bredvid högskåp

med inbyggnadsugn.
Kostnader avseende montage av högskåp med plats för inbyggnadsmikro bredvid
befintligt högskåp med inbyggnadsugn.

Kostnader avseende demontering av befintlig tröskel in till tvättstuga och montering
av en metallist för att utjämna befintlig nivåskillnad.
Maximalt skäIigt beuiljat bidragsbelopp for samtlign ounn nämnda åtgärder: 101 200 kronor

inklusiue moms.

Koshrader avseende inköp av en duschblandare till befintlig dusch på övervåningen
som har ett mer funktionellt grepp.

Maximalt skäligt beailjat bidragsbelopp: 1 100 kronor inklusiae rnom*

Kostnader avseende inköp av en ny blandare med duschslang till kökskranen.

Maximalt skäIigt beailjat bidragsbelopp: 1 400 kronor inklusiue moms.

Kostnader avseende hembesök och utredning inför utfärdande av offert för
köksanpassning.

Maximalt skäligt beuiljat bidragsbelopp: 2 700 kronor inklusiae moml

KOMMUNEN HAR BESLUTAT AVSLÅ ANSÖKAN OM BIDRAG FöR:

Kodlås på en av ytterdörrarna till huset, förrådet och altandörr

Spisvakt eller inbyggt överhettningsskydd i spishäll
Fläkt infälld i bänkskivan
Större diskho

Avlång spishäll.
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16. Rapporter

Förslag till beslut:

Notera rapportema.

Marian Gustavsson

Ordförande
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Eluttag infällda i bänken

God arbetsbelysning

Badkar/dusdr på nedervåningen

Tvättpelare med tvättmaskin och torktumlare på varandra och en utdragbar hylla
mellan tvättmaskin och torktumlare

13. Forshaga kommuns lokata trafikföreskrifter om parkering på Älvdalsvägen i Deje,

Dnr:17612027:3

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:79

Föredragande:

Förslag till beslut:

- Att anta lokal trafikföreskrift på Alvdalsvägen i Deje enligt följande:

- På Älvdalsvägens norra sida mellan L0 meter och 40 meter väster om
korsningen med Klarälvsgatary får fordon parkeras högst 15 minuter i följd.

14. Val av ersättare till miljö- och byggnämndens arbetsutskott

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:44

Föredragande:

Förslag till beslut:

- välja X (X) till ersättare i miljö- och byggnämndens arbetsutskott

15. Delegationsbeslut

Förslag till beslut:

Camilla Holmsten
Sekreterare
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