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Plats och tid 2022-09-21, Lokal Älven, Munkfors kommunkontor, 

klockan 13:00 – 14:30 

 

Avser paragrafer § 90-§ 108  

Beslutande Marian Gustavsson, ordförande (S) 

Eva-Karin Nilsson, ledamot (S)  

Göran Olsson, ledamot (KB)  

Hans Backström, ledamot (S)  

Tore Lennartsson, ledamot (C) 

Lars-Ove Carlsson, ledamot (S)  

Crister Blom, ledamot (S) 

Erika Svensson, ersättare (S) 

 

   

Övriga Rolf Johnson, miljö- och byggchef 

Ingela Bergare, controllersamordnare 

Hanna Johansson, handläggare bostadsanpassning 

Per Jung, byggingenjör 

Marie Jadermark, Byggingenjör 

Maria Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Anna Edelma, miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Isabella Netz, stadsarkitekt 

Camilla Holmsten, nämndsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Göran Olsson (KB)  

Justeringens plats och tid E-justering senast den 2022-09-23 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 2022-09-21 

Datum för anslags 

uppsättande 

2022-09-23 

Datum för anslags 

nedtagande 

2022-10-15 

Förvaringsplats för 

protokollet 

Miljö- och byggförvaltningen 

Underskrift 
Signeras digitalt 
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§ 90 

Upprop och val av justerare 

Beslut 

Göran Olsson (KB) utses att justera. 

Protokollet justeras genom e-justering senast den 2022-09-23 klockan 12.00. 

. 

. 

. 

. 
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§ 91 

Dagordning 

Beslut 

Dagordningen godkänns efter följande ändringar: 

- Punkt 4 (Delårsbokslut) och punkt 6 (Revidering av detaljbudget) byter turordning med 

varandra. 

- Tillkommande ärende med diarienummer MBNG/2022:80 i Lex (Rapportering av 

internkontroll per augusti 2022) läggs till dagordningen som ny punkt 7. Efterföljande 

ärenden förskjuts med en siffra framåt i dagordningen. 

. 

. 

. 

. 
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§ 92 

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 

Notera informationen. 

Sammanfattning 

Rolf Johnson, ny miljö- och byggchef på förvaltningen sedan den 15 augusti 2022, 

presenterar sig. 

. 

. 

. 
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§ 93 

Revidering av detaljbudget för miljö- och 

byggnämnden 2022 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:74 

Beslut 

Anta den reviderade detaljbudgeten för 2022. 

Sammanfattning av ärende 

Utifrån nämndens önskemål i juni så görs en grov övergripande justering av budgeten 

framförallt när det gäller personalkostnaderna för att få en tydligare och mer rättvisande 

ekonomisk bild av nämndens/förvaltningens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Controllersamordnarens tjänsteskrivelse, 2022-09-14 

Reviderad detaljbudget MBN 2022, 2022-09-14 

 

Beslut skickas till 

Ekonomikontoret 

Förvaltningschef miljö och byggförvaltningen 

Status 

Avslutas 
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§ 94 

Budgetuppföljning inkl prognos för helåret 

2022 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:73 

Beslut 

Notera miljö- och byggs budgetuppföljning och prognos per augusti 2022. 

Sammanfattning av ärende 

Miljö- och byggnämndens prognos för helåret visar på ett sammanlagt underskott på 546 tkr 

för 2022 men av det så är 800 tkr kopplat till bostadsanpassningsbidrag som nämnden själv 

inte kan kompensera med neddragning av annan verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Controllersamordnarens tjänsteskrivelse, 2022-09-14 

Miljö- och byggförvaltningens budgetuppföljning per augusti och prognos för budgetåret 

2022, 2022-09-14 

 

Beslut skickas till 

Förvaltningschef Miljö- och byggförvaltningen 

Controllersamordnare 

 

Status 

Avslutas 
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§ 95 

Delårsbokslut 2022 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:75 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport. 

Sammanfattning av ärende 

Under 2022 har en ny kvalitets- och styrmodell för Forshaga kommun tagits fram i dialog. 

Riktningen för verksamhetens arbete anges i vision och målområden som gäller inom 

aktuell mandatperiod. Vid behov justeras dokumentet för den gemensamma riktningen, 

Strategisk plan tas årligen fram kring övergripande mål och ändrade arbetssätt. Beslut tas i 

kommunfullmäktige i samband med budget. Kvalitets- och styrmodellen revideras parallellt 

med årlig Strategisk plan och budget.  

De övergripande målen och nämndernas åtaganden följs upp genom dialog på alla nivåer, 

ett färre antal indikatorer (mått) för jämförelse med andra kommuner och de mått som tas 

fram av verksamheten och fastställs politiskt i samband med antagandet av 

verksamhetsplanen på  

förvaltningsnivå. Om möjligt bryts måtten ner för jämlikhetsanalys kopplat till 

bakomliggande variabler som kön, ålder och geografi.  

Allt arbete som utförs i Forshaga kommun vilar på den gemensamma värdegrunden och 

principerna bakom mänskliga rättigheter. Vi utgår från ett rättighetsbaserat arbetssätt och 

har alltid fokus på dem vi är till för. 

Vår vision är värdebaserad och beskriver ett önskvärt framtida tillstånd som vi alla strävar 

efter. Den är kort och kärnfull och knyter väl an till Agenda 2030 och fokus på alla 

människors lika värde och rättigheter. Det är en vision som bygger stolthet både inom och 

utanför vår organisation. 

Bakgrund 

Då miljö- och byggförvaltningen tidigare inte tagit fram sin verksamhetsplan i samklang 

med kommunens gemensamma riktlinjer är tidigare framtaget material inaktuellt och 

därmed oanvändbart. 
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Uppdraget för förvaltningen är att under 2022 inleda arbetet med framtagande av ny 

verksamhetsplan för 2023 som tar fasta på kommunens nya kvalitets- och styrmodell. För att 

tydligt implementera kommunens målområden och hålla fokus på hur dessa ska vara 

mätbara och relevanta för förvaltningens kärnverksamhet sker verksamhetsplaneringen 

lämpligen i samarbete med stöd av kommunens kvalitetsnätverk. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-14 

Beslut skickas till 

Miljö- och byggförvaltningen 

. 
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§ 96 

Rapportering internkontroll per augusti 2022 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:80  

Beslut 

Redovisningen av internkontrollen per augusti 2022 godkänns. 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnämnden ska leda och samordna förvaltningens angelägenheter och ha 

uppsikt över verksamheten. I samband med delåret görs nu en redovisning av 

internkontroll per augusti 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-09-20 

Internkontroll uppföljning 2022 

 
Beslut skickas till 

Miljö- och byggförvaltningen 

Status 

Avslutas 
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§ 97 

 

Reglemente - Sprängämnesprekursorer, Dnr 

M-2022-413 
Diarienummer i Lex: MBNG/2022:69 

 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att miljö- och 

byggnämnden ska ansvara för kommunens tillsyn enligt 6 § Lag (2014:799) om 

sprängämnesprekursorer. 

 

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger miljö- och byggnämnden i 

uppdrag att justera nämndens reglemente med hänsyn till rubricerat ansvar. 

 
Sammanfattning av ärende 

För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så 

kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär att kontroller 

behöver ske vid överlåtelse av produkter som innehåller dessa ämnen. Vidare måste 

misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden rapporteras till polisen. Från den 1 

februari 2021, gäller skärpta regler. Regelverk att förhålla sig till är EU- förordning 

20I9/7148, § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer, Förordning (2014:880) om 

sprängämnesprekursorer. 
 

Prekursor är en kemisk förening som genom en kemisk reaktion kan ge upphov till en 

annan förening. Sprängämnesprekursorer kan användas för att tillverka sprängmedel. Dessa 

ämnen förekommer i olika slags produkter inom detaljhandeln. Koncentrationen av aktuella 

ämnen kan variera i olika produkter. Produkter med mer än 45,7 viktprocent 

ammoniumnitrat eller 40 viktprocent kaliumklorat, kaliumperklorat, natriumklorat eller 

natriumperklorat är förbjudna för enskilda personer att förvärva, införa, inneha och 

använda. 
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Tillståndskrav gäller för produkter som innehåller mer än 16 procentvikt nitrometan, 15 

procentvikt svavelsyra, 12 procentvikt väteperoxid eller 3 procentvikt salpetersyra.  

 

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är tillståndsmyndighet enligt Lagen 

om sprängämnesprekursorer). 

 

Tillsyn 
Enligt 6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för tillsynen 

över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i EU:s förordning om 

sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen avser ekonomiska 

aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska också ansvara för tillsynen 

över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om tillstånd har 

meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 6.3 i EU:s förordning om 

sprängämnesprekursorer. 

Kommunerna har således ansvar för tillsynen över en stor del av reglerna gällande 

sprängämnesprekursorer. 

Ett led i kommuners tillsyn är att kontrollera att ekonomiska aktörer, det vill säga företag 

som tillhandahåller produkterna på marknaden, efterlever reglerna. De som säljer 

"sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner" till enskilda behöver bland annat 

kontrollera att dessa innehar tillstånd från MSB för att förvärva produkterna. För vissa av 

produkterna råder dessutom förbud att sälja dem till enskilda. 

Kommuner kan, som ett första steg, identifiera de ekonomiska aktörer som kan ha aktuella 

produkter i sitt sortiment. Försäljningsställen dit enskilda kan ha tillträde är exempelvis:  

- Lantbruks- och trädgårdshandel 

- Bygg och järnhandel 

- Byggmarknader och målarbutiker 

- Butiker för RC-hobby 

- Pool- och spabutiker 

 

MSB kommer att underrätta berörd kommun om enskilda som meddelats tillstånd till 

förvärv, införsel, innehav och användning av tillståndspliktiga produkter. Detta i enlighet 

med 6b § förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer. 
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Merparten av Sveriges kommuner har gett nämnden som ansvarar för miljöfrågor i uppdrag 

att hantera tillsyn enligt denna lag. Utifrån det föreslås att Miljö- och byggnämnden i 

Forshaga och Munkfors kommuner ansvarar för tillsyn enligt lagen om 

sprängämnesprekursorer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-09-12 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Miljöförvaltningen 
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§ 98 

Bostadsanpassningsbidrag för uppsättning av 

plank, Dnr. F 2022-031 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:66 

Beslut 

Bevilja bostadsanpassningsbidrag för: 

- uppsättning av plank runt fastighet 

 

Sammanfattning av ärende 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för åtgärder i befintligt boende i enbostadshus i 

Forshaga kommun. Barnärende. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-09-06 

Beslut skickas till 

Handläggare Hanna Johansson 

. 

 

 

 

 

 

  



MILJÖ OCH BYGGNÄMND 

GEMENSAM FORSHAGA 

MUNKFORS 

PROTOKOLL 
2022-09-21 

  

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 
  15(27) 

§ 99 

Bostadsanpassningsbidrag för duschkabin 

och ramper m.m. Dnr F 2022-47 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:71 

Beslut 

Bevilja bostadsanpassningsbidrag för: 

- ramper vid entrén, altanen och till badrummet 

- duschkabin med ramp 

 

Sammanfattning av ärende 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för åtgärder i befintligt boende i enbostadshus i 

Forshaga kommun. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-09-08 

Beslut skickas till 

Handläggare Hanna Johansson 
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§ 100 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus, Dnr: Bygg 2022-194 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:62 

Beslut 

Bevilja ansökan om förhandsbesked för enbostadshus med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- 

och bygglagen (2010:900) PBL. 

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 

2022-06-28 Ansökan om förhandsbesked  

2022-06-28 Situationsplan  

2022-08-04 Yttrande, Granne 
 

Sammanfattning av ärende 

Ansökan avser förhandsbesked för bygglov gällande nybyggnad av enbostadshus. Miljö- 

och byggförvaltningen föreslår nämnden att bevilja ansökan. 

Beslutsunderlag 

2022-09-09 Tjänsteskrivelse 

2022-06-28 Situationsplan  

2022-08-04 Yttrande, Granne 

karta 

Beslut skickas till 

Den sökande + granne  
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§ 101 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av 

komplementbyggnad och startbesked för 

nybyggnad av attefallshus, Forshaga 

kommun. Dnr: BYGG 2022-217 och BYGG 

2022-227 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:64 

Beslut 

- Dispens medges från gällande strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av 

attefallsbyggnad inom befintlig tomt med stöd av 7 kap. 18 § c punkt 1 miljöbalken.  

- Som tomtplats räknas det område som är innanför det som markerats med röd linje på 

karta tillhörande beslutet. 

- Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ 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 startbeskedet 

 

Upplysningar gällande strandskyddsdispens 

- Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses med 

dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet 

vann laga kraft. 



MILJÖ OCH BYGGNÄMND 

GEMENSAM FORSHAGA 

MUNKFORS 

PROTOKOLL 
2022-09-21 

  

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 
  18(27) 

- Länsstyrelsen kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Den som är sökande bör 

avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas. Tiden för 

överprövning – tre veckor – räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer 

till Länsstyrelsen. 

Upplysningar gällande anmälningsbeslut 

- Miljö- och byggnämndens beslut om startbesked upphör att gälla två år efter att 

startbeskedet gavs (10 kap. 25 § PBL).   

- När åtgärden är färdigställd ska underlag för slutbesked lämnas in till miljö- och 

byggförvaltningen. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 

kap. 4 § PBL. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-09-07 

Tomtplatsavgränsning 2022-09-07  

Situationsplan 2022-08-01 

Planritning 2022-08-01 

Fasadritning 2022-08-01 

 

Beslut skickas för verkställighet till 

Marie Jadermark, byggingenjör 

Beslut skickas för kännedom till 

Länsstyrelsen (delgivningskvitto). 

Underrättelse om beslutet per brev till fastighetsägare och boende + annons i ”Post- och 

Inrikes Tidningar”. 

Beslutet skickas till: sökande (Besvärshänvisning, delgivningskvitto). 
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§ 102 

Avloppsanslutning inom 

områdesbestämmelser för fritidshus vid 

Acksjön och Södra Hyn, Dnr M-2022-423 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:72 

Beslut 

- att fastigheter som ligger inom område med kommunalt avlopp bör koppla in sig på detta, 

- att hög skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd gäller enligt översiktliga bedömningen för 

området. 

 

Sammanfattning av ärende 

I Områdesbestämmelserna för fritidshus vid Acksjön och Södra Hyn står det att: ”Tillstånd 
att anordna toalettavlopp kan ej påräknas”.  Fram till 2004 tilläts inte vattentoalett i området. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 92, 2004 att vattentoalett får anslutas till sluten 

tank under förutsättning att:  

- godkänt BDT-avlopp finns på fastigheten,  

- endast snålspolande toaletter installeras,  

- tömning av tanken sker minst en gång per år.  

 

I beslutet står också att anslutning av vattentoalett till avloppsanläggningen för infiltration 

tillåts ej. 

Havs- och vatten myndigheten beslutade om nya Allmänna råd om små 

avloppsanordningar för hushållsspillvatten HVMFS 2016:17. Enligt allmänna råden ska 

omständigheterna i det enskilda fallet avgöra de krav som kan ställas avloppsreningen på 

olika platser och en rimlighetsavvägning enligt 2 kap. 7 § MB ska göras. Kommunens 

nämnder kan inte på förhand fatta bindande beslut om huruvida det ska vara hög eller 

normal skyddsnivå för fastigheter i ett område. 
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Däremot är det önskvärt eller närmast nödvändigt att miljö- och byggförvaltningen gör en 

översiktlig bedömning av vilka områden i kommunen som bör ha hög respektive normal 

skyddsnivå. Inte minst för att det underlättar kommunikationen med den fastighetsägare 

som står i begrepp att lämna in en ansökan. Den slutliga bedömningen av vilken skyddsnivå 

som tillämpas görs sedan utifrån förutsättningarna i det enskilda ärendet. 

Miljö- och byggnämnden har inte rätt att bestämma vilken typ av anläggning som ska 

utföras på en fastighet utan har bara rätt att ställa reningskrav. Under de senaste åren har 

det skett en stor utveckling inom området enskilda avlopp. Flera olika reningsanordningar 

för enskilda avlopp som klarar högskyddsnivå vilket bland annat innebär en reduktion på 

minst 90% för BOD7 och fosfor och 50% reduktion av kväve.  

Enligt Forshaga kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs tillstånd för anordning av 

BDT-avlopp (Avlopp för bad- disk och tvättvatten) vid Södra Hyn och Acksjön. 

Förslaget om ändring av hanteringen av avlopp inom Områdesbestämmelserna för 

Fritidshusen vid Acksjön och Södra Hyn har förankrats med Samhällsplaneringsenheten 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-09-13 

Beslut skickas till 

Miljö- och byggförvaltningen 

 
Status 

Avslutas 
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§ 103 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen, Dnr 

M-2022-406 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:65 

Beslut 

- anta förslaget till ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

- taxan ska gälla från och med 2023-01-01 

 

Sammanfattning av ärende 

Sedan 2007 har kommunernas miljö- och byggnämnd eller motsvarande haft 

tillsynsansvaret för verksamheter med kosmetiska solarier enligt strålskyddslagen 

(1988:220).  

 

Som en del i genomförandet av EU:s strålskyddsdirektiv upphävdes strålskyddslagen 

(1988:220) den 1 juni 2018 och ersattes med en ny strålskyddslag (2018:396). Bestämmelserna 

om solarier i den gamla strålskyddslagen överfördes till den nya strålskyddslagstiftningen. 

En större förändring är att radon i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till 

omfattas av den nya lagen. Strålskyddslagen utgör speciallagstiftning och ska i huvudsak 

tillämpas före miljöbalken vid tillsyn av radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 

 

Radontillsynen utövades tidigare med stöd i miljöbalkslagstiftningen och avgift kunde 

debiteras enligt Forshaga och Munkfors kommuners taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken (KF Munkfors §80/2018 / KF Forshaga §132/2018). 

 

Förslaget innebär att timavgiften i strålskyddstaxan är den senast fastställda timavgiften i 

Forshaga och Munkfors kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

 

Miljö- och byggförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden lämnar förslaget till taxa 

för tillsyn enligt strålskyddslagen vidare till kommunfullmäktige för fastställande.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-09-13 

Taxa strålskyddslag 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen Forshaga 

Kommunstyrelsen Munkfors 

Status 

Beslut Kommunfullmäktige 
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§ 104 

Ny taxa för offentlig kontroll annan offentlig 

verksamhet inom livsmedelsområdet 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:67 

Beslut 

- anta förslaget till taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom 
livsmedelsområdet, 
- miljö- och byggnämnden föreslår att taxan ska gälla från och med 2023-01-01, 
- förslaget till ny taxa sänds till fullmäktige i Forshaga och Munkfors för antagande. 
 

Sammanfattning av ärende 

Den 1 april 2021 trädde en ny livsmedelsavgiftsförordning (förordning (2021:176) om 

avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter) (LAF) i kraft. 

Samtidigt upphävs den tidigare gällande livsmedelsavgiftsförordningen (2006:1166) (ÄLAF, 

Äldre livsmedelsavgiftsförordning). Genom den nya livsmedelsavgiftsförordningen 

avskaffas det tidigare avgiftssystemet med årliga förskottsbetalade avgifter till förmån för 

ett system med obligatorisk efterhandsdebitering (7 § LAF). Årliga förskottsbetalade avgifter 

enligt 3 och 9 §§ ÄLAF får dock genom övergångsbestämmelser till LAF fortsatt tillämpas av 

kontrollmyndigheten fram till utgången av 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-09-14 

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet  

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen Forshaga 

Kommunstyrelsen Munkfors  

 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 105 

Taxa för tillsyn enligt lag (2022:1257) om 

tobaksfria nikotinprodukter 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:68 

Beslut 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för tillsyn enligt lag om 

tobaksfria nikotinprodukter ska ligga på miljö- och byggnämnden, föreslår miljö- och 

byggförvaltningen att: 

- anta förslaget till taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter, 
- miljö- och byggnämnden föreslår att taxan ska gälla från och med 2023-01-01, 
- förslaget till om ny taxa sänds till fullmäktige i Forshaga och Munkfors för antagande. 
 

Sammanfattning av ärende 

Den 1 augusti 2022 trädde lag om tobaksfria nikotinprodukter ikraft. Enligt lagen har 

kommunen ansvar för tillsynen av de fysiska försäljningsställen som bedriver handel med 

tobaksfria nikotinprodukter.  

Miljö- och byggförvaltningen föreslår att timavgiften för tillsyn enligt lag om tobaksfria 

produkter ska vara densamma som den senast fastslagna timavgifter enligt taxa för 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-09-14 

Taxa för tillsyn enligt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 
 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen Forshaga 

Kommunstyrelsen Munkfors 
 

Status 

Kommunfullmäktige  
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§ 106 

Rapport från dataskyddsombudet våren 2022 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:63 

Beslut 

Notera rapporten. 

Sammanfattning av ärende 

I Forshaga kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig för sina verksamhetsområden. 

Respektive nämnd ansvarar för att kraven som ställs i dataskyddsförordningen efterlevs.  
 

Dataskyddsombudets (DSO) roll är främst att övervaka att personuppgiftsansvarig följer 

dataskyddsförordningen samt att ge information och råd till personuppgiftsansvarig i frågor 

som rör skyddet av personuppgifter.  
 

Enligt avtal ska DSO redovisa dataskyddsarbetet i en rapport halvårsvis. Denna rapport 

avser att uppfylla dessa krav och sammanfatta de iakttagelser som DSO gjort under det 

första halvåret 2022.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-08-30 

Rapport 2022-06-21 
 

Beslut skickas till 

DSO 

Status 

Avslutas 
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§ 107 

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 2022-08-06 – 2022-09-09  

Miljö- och hälsoskyddsärenden 2022-08-06 – 2022-09-09  

Skrotbilar 2022-08-06 – 2022-09-09  

Bostadsanpassningsärenden 2022-08-06 – 2022-09-09  

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning 2022-08-06 – 2022-09-09  

. 
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§ 108 

Rapporter 

Beslut 

Notera rapporterna. 

Sammanfattning 

Föredragning sker på sammanträdet enligt nedan: 

- Marie Jadermark, byggingenjör, informerar om att mark- och miljödomstolen avslagit 

miljö- och byggnämndens beslut om vite i ärende gällande obligatorisk ventilationskontroll 

(OVK) på grund av att tidsgräns passerat. 

- Maria Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerar om länsstyrelsens beslut om 

vattenskyddsområde för Visten och Mölnbacka. 

- Isabella Netz, stadsarkitekt, informerar om pågående detaljplanearbete:   

- Ändring av detaljplan i Munkfors kommun kommer snart för antagande.  
- Fyra detaljplaner för upphörande med anledning av väg 62, Forshaga kommun, 

ligger ute på samråd.  
- Detaljplan Svanen, Forshaga kommun, troligtvis klar för antagande på nästa 

nämndsammanträde. 

. 

. 

. 

 

 

 

 

 


