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Plats och tid 2022-12-14, Älven/Forsen, Munkfors kommunkontor, 

klockan 13:00 – 15:00
Avser paragrafer § 128-§ 139
Beslutande Marian Gustavsson, ordförande (S)

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

Hans Backström, ledamot (S)

Gert Björnvall, ledamot (S)

Lars-Ove Carlsson, ledamot (S)

Crister Blom, ledamot (S)

Lars Ullén (C), ersätter Henrik Larsson (M)

Erika Svensson (S), ersätter Tore Lennartsson (C) 

Hanna Lawén (S), ersätter Göran Olsson (KB)

Övriga Lindha Rothén, bygghandläggarsamordnare

Camilla Holmsten, förvaltningssekreterare

Emilia Nordin, nämndsekreterare

Rolf Johnson, miljö- och byggchef

Marie, Jadermark, byggingenjör

Ingela Bergare, controllersamordnare

Isabella Netz, stadsarkitekt

Maria Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

Katrin Edholm, miljö- och hälsoskyddsinspektör

Utses att justera Eva-Karin Nilsson (S)
Justeringens plats och tid E-justering, 2022-12-16 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 2022-12-14

Datum för anslags 

uppsättande

2022-12-16

Datum för anslags 

nedtagande

2023-01-07

Förvaringsplats för 

protokollet

Miljö- och byggförvaltningen

Underskrift
Signeras digitalt
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§ 128

Upprop och val av justerare

Beslut
Eva-Karin Nilsson (S) väljs till justerare.

Protokollet justeras genom e-signering senast den 2022-12-16 klockan 09.00.
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§ 129

Dagordning

Beslut
Godkänna dagordningen.
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§ 130

Förvaltningschefen informerar

Beslut
Notera informationen.

Sammanfattning
1. Energiläget i Värmland. Förbrukningen har minskat med 22 % sedan förra året.
2. Varje förvaltning ska ta fram en systemförvaltningsplan. Vi är klara med den. Ska ses 

över varje år.
3. Forshaga kommun har gjort en risk- och sårbarhetsanalys. Förvaltningen har varit 

med i revideringsarbetet.
4. Nyföretagarträff med information om samverkan i kommunen. Uppslutningen var 

god och viljan finns.
5. Studiebesök på Stora Enso med nätverket Hållbar Agenda.
6. Arbete med förvaltningens verksamhetsplan pågår och kommer upp till nämnden i 

januari.
7. Information om personalläget med anledning av sjukskrivningar.
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§ 131

Rapporter

Beslut
Notera rapporterna.

Sammanfattning
Rapporterna framförs på sammanträdet enligt nedan:

1. Isabella Netz, stadsarkitekt:
- Informerar om pågående detaljplaner.

2. Marie Jadermark, byggingenjör: 
- Informerar om beslut från mark- och miljödomstolen i bygglovsärende 

gällande carport.
- Rapporterar uppföljning av byggavdelningens arbete med tillsyn under 2020-

2022. Tillsynen under 2020 avklarades enligt plan men inte under 2021-2022 
främst beroende på stor ökning av antal bygglovsansökningar under 
pandemin. Under hösten 2022 har tid funnits att avsluta en hel del ärenden.

3. Lindha Rothén, bygglovshandläggare:
- Information om överklagat bygglovsbeslut gällande pumpstation. 

Länsstyrelsen avslår överklagan.

4. Maria Johansson och Katrin Edholm, miljö- och hälsoskyddsinspektörer:
- Rapporterar uppföljning av miljöavdelningens arbete med tillsyn under året 

2022 som varit ansträngt på grund av olika anledningar. Arbetet med 
tillsynen har till viss del kunnat avhjälpas med visstidsanställning och inköp 
av tjänst från Karlstads kommun.
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§ 132

Tillsynsplan för byggavdelningen 2023-2025

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:101

Beslut
Anta tillsynsplan för byggavdelningen 2023-2025.

Bakgrund
En kommuns byggnadsnämnd ansvarar för frågor om lov, besked och tillsyn enligt plan- 

och bygglagen samt dispenser och tillsyn av strandskyddsärenden enligt miljöbalken. 

Nämnden ska se till att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis, ge råd och 

upplysningar och utövar tillsyn över byggandet. Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning 

ska medverka till att demokratiskt beslutade lagar och bestämmelser följs och tillämpas i 

enlighet med lagstiftarens intentioner och på samma sätt i hela landet. Nämnden ansvarar 

för att bevaka att samhällets krav är uppfyllda och en viktig del för att uppfylla detta krav är 

nämndens lagstadgade tillsynsansvar. Tillsyn sker vid anmälan samt på nämndens eget 

initiativ enligt upprättad tillsynsplan.

I tillsynsplanen redovisas för samtliga tillsynsområden, vilken tillsyn som löper 

kontinuerligt under året med grund i inkomna tillsynsanmälningar samt hur nämnden valt 

att prioritera den planerade tillsynen. Tillsynsplanen innehåller även ett poängbaserat 

bedömningsinstrument för bedömning av hur skyndsamt ett ärende behöver handläggas. 

Den poäng ett ärende uppnår placerar ärendet på rätt ställe i ärendekön och prioriteras

därefter.

Barnkonsekvensanalys har gjorts och förslag till beslut bedöms inte påverka barn negativt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-11-28

Tillsynsplan 2023-2025

Beslut skickas gör verkställighet till
Marie Jadermark, byggingenjör

Beslut skickas för kännedom till
Miljö- och byggförvaltningen
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§ 133

Budgetuppföljning

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:99

Beslut
1. Notera miljö- och byggs budgetuppföljning och prognos per november 2022.

Sammanfattning av ärende
Prognosen för 2022 för de gemensamma delarna visar på ett litet överskott jämfört med 

budgeten. Forshagas kostnader kopplade till bostadsanpassningsbidrag fortsätter att öka.

Beslutsunderlag
Controllersamordnarens tjänsteskrivelse, 2022-12-06

Miljö- och byggförvaltningens budgetuppföljning per november 2022, 2022-12-06

Beslut skickas till
Förvaltningschef Miljö- och byggförvaltningen

Controllersamordnare

Status
Avslutat
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§ 134

Detaljbudget 2023

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:102

Beslut
1. Anta detaljbudgeten för 2023 enligt bilagan

Sammanfattning av ärende
Detaljbudgeten för den gemensamma verksamheten är totalt 5 509 tkr där Forshagas andel 

är 4 169 tkr och Munkfors del är 1 340 tkr. Kostnaderna som enbart är Forshagas uppgår till 

1 533 tkr.

Beslutsunderlag
Controllersamordnarens tjänsteskrivelse, 2022-12-13

Detaljbudget MBN 2023, 2022-12-07

Beslut skickas till
Ekonomikontoret Forshaga kommun

Ekonomikontoret Munkfors kommun

Förvaltningschef miljö- och byggförvaltningen
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§ 135

Delegeringsordning 2023

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:109

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna förslag till reviderad delegeringsordning för 

2023.

Sammanfattning av ärende
På grund av ändrad och tillkommande lagstiftning samt förändringar inom miljö- och 

byggförvaltningens organisation under 2022, har behov av revidering av miljö- och 

byggnämndens delegeringsordning uppkommit.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-12-04

Förslag till reviderad delegeringsordning. 

Beslut skickas till
Miljö- och byggförvaltningen
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§ 136

Attestantförteckning 2023

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:108

Beslut
Attestantförteckning för 2023 godkänns.

Sammanfattning av ärende
För att ha kontroll över verksamhetens ekonomi beslutar miljö- och byggnämnden inför 

varje år om verksamhetens attestantförteckning. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-12-03

Attestantförteckning 2023

Beslut skickas till
Ekonomienheten

Miljö- och byggförvaltningen

Status
Avslutas
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§ 137

Indexuppräkning 2023 av taxa för prövning 

och tillsyn inom miljöbalkens område

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:106

Beslut
Redovisat förslag till indexjustering avseende taxor inom miljöbalkens områden för år 2023 

antas. 

Sammanfattning av ärende

Kommunfullmäktige i Forshaga och Munkfors kommuner beslutade om nya taxor gällande 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden 2018. Beslutet omfattade försäljning och 

servering av folköl enligt alkohollagen 2019, prövning och tillsyn enligt lag om tobak och 

liknande produkter 2019 samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel 2019. Under 2022 utökades nämndens ansvar genom att även prövning och 

tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om sprängämnesprekursorer 

åligger miljö- och byggnämnden. 

I beslutet om taxor gavs också miljö- och byggnämnden för Forshaga och Munkfors 

kommuner rätt att för varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att justera avgiftsbeloppen 

(fasta avgifter och timavgifter) med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för oktober 

månad året före avgiftsåret.

Prisindex för oktober månad 2022 anges av SKR till 6%.

En indexuppräkning om 6% av taxorna inom miljöbalkens område för år 2023 innebär att 

timkostnaden blir 1 220 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-12-04

Beslut skickas till
Miljö- och byggförvaltningen
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§ 138

Indexuppräkning 2023 av taxa för hantering 

av bygglov och strandskyddsdispens

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:107

Beslut
Indexuppräkning av taxorna för hantering av bygglov och strandskyddsdispens antas med 

tillägg att miljö- och byggnämnden vill att taxekonstruktionen utreds.

Sammanfattning av ärende

När kommunfullmäktige i Forshaga och Munkfors kommuner beslutade om ny taxa 

gällande hantering av bygglov och strandskyddsdispens 2017, gavs också miljö- och 

byggnämnden beslutanderätt att för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de i 

nämnda taxors fasta avgifter och timavgifter via en indexuppräkning. Basmånad för 

indexuppräkningen är oktober månad föregående år.

Gällande plan- och bygglagen justeras taxan utifrån en kombination av konsumentprisindex 

(KPI) till en del av 20% och lönekostnadsindex (LÖI) till en del av 80%.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-12-06

Indexuppräknad taxa

Beslut skickas till
Miljö- och byggförvaltningen
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§ 139

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
Lovärenden 2022-11-11 – 2022-12-09 inkl ordf beslut 2022-01-01 – 2022-12-09 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 2022-11-11 – 2022-12-09

Bostadsanpassningsärenden 2022-11-11 – 2022-12-09  

Parkeringstillstånd 2022-11-11 – 2022-12-09 

Skrotbilar 2022-11-11 – 2022-12-09 
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