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Plats och tid 2023-02-22, Visten 1 och 2. Forshaga Kommunkontor, 

klockan 13:00 – 16:00 

 

Avser paragrafer § 21-§ 38  

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Marian Gustavsson, ordförande (S) 

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

Erika Svensson (S)  

Lars Ullén (C) 

Jop Barneveld (C)  

Leif Björkman (M) 

 

Ellinor Jönsson (SD) ersätter Marcus Schönfeldt (SD) 

Marcus Björnvall (S) ersätter Hans Backström (S) 

Lars-Ove Carlsson (S) ersätter Crister Blom (S)  

 

 

Ersättare Tina Holmgren (SD)  

Övriga Emilia Nordin, nämndsekreterare 

Rolf Johnson, förvaltningschef  

Ingela Bergare, controllersamordnare 

Isabella Netz, stadsarkitekt 

Maria Johansson, miljö- & hälsoskyddsinspektör 

Per Jung, byggingenjör 

Marie Jadermark, byggingenjör 

Lindha Rothén, plan- och 

bygghandläggade/samordnare 

Camilla Holmsten, förvaltningssekreterare 

Neda Jafari, planarkitekt 

 

 

Utses att justera Ellinor Jönsson (SD)  

Justeringens plats och tid E-signering 2023-02-28, 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 2023-02-22 

Datum för anslags 

uppsättande 

2023-02-28 

Datum för anslags 

nedtagande 

2023-03-22 

Förvaringsplats för 

protokollet 

Miljö- och byggförvaltningen 

Underskrift Signeras digitalt  
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§ 21 

Upprop och val av justerare 

Beslut 
Ellinor Jönsson (SD) väljs till justerare. 

Protokollet justeras genom e-signering 2023-02-28, klockan 09:00 
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§ 22 

Dagordningen fastställs 

Beslut 
Godkänna dagordningen 
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§ 23 

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 
Notera informationen 

Sammanfattning  
Förvaltningschefen informerar om aktuellt personalsituation på miljö- och 

byggförvaltningen. Rekrytering av ny medarbetare är nu klar.  
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§ 24 

Rapporter 

Beslut 
Notera redovisade rapporter  

Sammanfattning 

1. Isabella Netz informerar om pågående detaljplaner.  
 

2. Marie Jadermark informerar om ett ärende som överklagats. 
 

3. Per Jung informerar om ett ärende som överklagats.   
 

4. Lindha Rothén presenterar tjänstemännens och politikernas ansvar i miljö- och 
byggnämnden. Politiker delegerar beslutanderätten till tjänstemän som har kunskap 
och tid. Det är tjänstemän som bereder ärenden och ger förslag till beslut. Det är 
politikerna som har det yttersta ansvaret. 
 

5. Isabella Netz beskriver den fysiska planeringen i kommunen. Bland annat beskrivs 
hur regionplan, översiktsplan, detaljplan, bygglov och byggnation fungerar. 
 

6. Marie Jadermark informerar om olika tillsynsområden som tjänstemän har och hur 
de arbetar med tillsyn i kommunen. Bland annat har de tillsynsområde på 
obligatorisk ventilationskontroll, strandskyddsdispens, hissar, lekplatser, bristande 
underhåll, olovligt byggande och olovlig åtgärd.  
 

7. Maria Johansson informerar om vattenskyddsområden i kommunen. För att skydda 
viktiga råvattenresurser kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta 
vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.  
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§ 25 

Budgetuppföljning 

Beslut 
Notera den muntliga informationen 

Sammanfattning  
Controllersamordnare informerar om den ekonomiska uppföljningen. Just nu ligger vi lägre 

i personalkostnader, men vi har också 1,5 tjänst som är sjukskrivna. Det är en bidragande 

faktor till att personalkostnaderna är lägre.  
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§ 26 

Årsredovisning nämnd 2022 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:26 

Beslut 
Godkänna den upprättade årsredovisning för verksamhetsår 2022  

Sammanfattning av ärende 
En sammanställning av nämndens verksamhet för verksamhetsår 2022 ligger till grund för 

en kommunövergripande årsredovisning av årets resultat. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2022 

Miljö- och byggchef Rolf Johnsons tjänsteskrivelse 

 

Beslut skickas till 

Ekonomikontoren i Forshaga och Munkfors kommuner 

Kommunstyrelsen i Forshaga och Munkfors kommuner 

Status på ärendet 
Avslutat  

 

 

 

 

  



MILJÖ OCH BYGGNÄMND 

GEMENSAM FORSHAGA 

MUNKFORS 

PROTOKOLL 
2023-02-22 

  

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 
  9(25) 

§ 27 

Upphävande av del av detaljplan för Öjenäs 

1:135. 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:47 

Beslut 
- Godkänna planförslaget för granskning 

Sammanfattning av ärende 
Riksväg 62 sträcker sig från Karlstad till norska gränsen i norra Värmland och ingår i det 
funktionellt prioriterade vägnätet. I syfte att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på 
väg 62 har Trafikverket beslutat att genomföra ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
längs sträckan norra infarten till Forshaga och Deje. Vägplanen för utbyggnad av riksväg 62 
berör ett antal gällande detaljplaner som den hamnar i konflikt med. Inom detaljplanerat 
område får inte väg byggas i strid mot gällande detaljplaner. En av detaljplanerna som 
berörs av vägplanen är detaljplan för fastigheten Öjenäs 1:135 parhus i Dyvelsten. För att 
undvika att vägplanen och den gällande detaljplanen blir motstridiga behöver delar av 
detaljplanen upphävas. 
  
Syftet med att upphäva del av gällande detaljplan för fastigheten Öjenäs 1:135 parhus i 
Dyvelsten (DP 2126) är att möjliggöra för Trafikverkets vägplan för utbyggnad av mötesfri 
landsväg på riksväg 62. Vägplanen inom aktuellt område möjliggör för nya utfarter mot 
riksväg 62. De delar som upphävs är planlagda för bostäder med egenskapsbestämmelsen 
skog.  
 
Planförslaget har varit föremål för samråd och samråd har skett med länsstyrelsen, 

lantmäteriet, övriga myndigheter, sakägare och andra som bedömts ha väsentligt intresse av 

förslaget. Förslaget har funnits tillgängligt på Forshagas kommuns hemsida. Inkomna 

synpunkter av planen biläggs i samrådsredogörelsen tillsammans med kommunens 

kommentarer. Inkommande yttranden har medfört revidering av plankartan så att 

bebyggbarmark inte hamnar i anslutning till vägområdet.  

Beslutsunderlag 
Granskning-tjänsteskrivelse 

Granskning- plankarta  

Granskning- planbeskrivning  
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Samrådsredogörelse 

Beslut skickas för verkställighet till 
Planarkitekt Neda Jafari 

Beslut skickas för kännedom till 
Miljö och byggförvaltningen 

Kommunteknik 

Trafikverket 
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§ 28 

Kvalitetsuppföljning, Nöjd Kund Index (NKI) 

inom områdena bygglov, livsmedel och 

miljö/hälsa 2022 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:21 

Beslut 
-Notera informationen 

Sammanfattning av ärende 
Förvaltningen jobbar systematiskt med kvalitetsarbete för att säkerställa en god 

myndighetsutövning, service och bemötande, i linje med kommunens värdegrund och 

vision. NKI är en del av detta arbete och enkäter med frågor kring handläggning och 

bemötande skickas ut till varje sökande i samband med ett beslut, rapport eller tillstånd. 

En redogörelse för resultatet av dessa NKI-enkäter görs för områdena bygglov, livsmedel 

samt miljö/hälsa 2022. 

Beslutsunderlag 
Bygghandläggare/samordnare Lindha Rothéns tjänsteskrivelse 2023-02-07 

Beslut skickas till 
Lindha Rothén 

Status 
Avslutas 
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§ 29 

Statistik bygglov och anmälningsärenden 

2022 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:20 

Beslut 
-Notera informationen 

Sammanfattning av ärende 
Statistik har tagits fram för att visa genomsnittliga handläggningstider på de ärenden som 

beslutats under 2022. Dessa ärenden omfattar bygglov, rivningslov, anmälningar, 

förhandsbesked och strandskyddsdispenser.  

Siffror har också tagits fram vad gäller hur många ärenden som har inkommit under 2022 

samt hur många som har hunnit med att beslutas.  

En detaljerad genomgång av hur hela handläggningsprocessen ser ut för ett byggärende 

från start till avslut redogörs också för. 

Beslutsunderlag 
Bygghandläggare Lindha Rothéns tjänsteskrivelse daterad 2023-02-07 

Beslut skickas till 
Lindha Rothén 

Status 
Avslutas 
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§ 30 

Upphäva vitesföreläggande på fastigheten 

Timmerspelet 8, (Stockgatan 3), Forshaga 

kommun. Dnr: BYGG 2021-390 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:14 

Beslut 
- Upphäva beslut gällande föreläggande med vite MBN § 122-2022, att byggnadens ägare 

ska låta utföra funktionskontroll avseende ventilationssystemet på fastigheten Timmerspelet 

8 (Stockgatan 3). 

Ärende 
Miljö- och byggnämnden har den 2022-11-22 §122, 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 2023-01-16 kommit in med ett protokoll 

över utförd funktionskontroll den 2022-10-20. 

Motivering 
Detta system ska kontrolleras med 3 års intervall. Senaste besiktning som anmälts till 

kommunen skedde 2017-04-21. Byggnadens ägare har den 2023-01-16 kommit in med ett 

besiktningsprotokoll. Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet den 

2022-11-22, §122 har förlorat betydelsen och upphäver beslutet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-23 

Beslut skickas för verkställighet till 
Marie Jadermark, byggingenjör 

Beslut skickas för kännedom till 
Byggnadens ägare (Besvärshänvisning, delgivningskvitto) 

Inskrivningsmyndigheten (delgivningskvitto)  
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§ 31 

Föreläggande med löpande vite gällande att 

utföra ombesiktning av ventilationssystem på 

fastigheten Risätter 14:5 (Tjusbolsvägen 23 A-

B), Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2016-439 

Diarienummer: MBNG/2023:23 

Beslut 
- Förelägga TLS Eiendom AS (502062-8177), att utföra funktionskontroll avseende 
ventilationssystemet på sin fastighet Risätter 14:5 (Tjusbolsvägen 23 A-B) senast en (1) 
månad efter att TLS Eiendom AS mottagit beslutet. 
 
- Beslutet förenas med ett löpande vite om 10 000 kronor för varje månad föreläggandet inte 
följs. Beslutet börjar gälla en (1) månad från att TLS Eiendom AS mottagit beslutet. 
 
- Att enligt 11 kap. 40 § plan- och bygglagen översända beslutet till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 
Kommunicering 
Kommunicering av tjänsteskrivelsen har skett innan sammanträdet. 

Särskild delgivning med juridisk person kommer användas. Detta innebär att handlingen 
skickas till den juridiska personen och att den närmast följande arbetsdagen skickas ett 
kontrollmeddelande om att handlingen har skickats.  

Nämnden har tidigare använt rekommenderat brev med mottagningsbevis för beslut i detta 
ärende och fått tillbaka brevet då ingen har hämtat ut det på utlämningsstället.  

Bakgrund 
2017-02-07 inkom ett OVK-protokoll från fastighetsägaren där besiktningen var utförd 2017-
01-25. Protokollet visade att alla system var underkända.  
 
2022-09-22 skickades ett brev att miljö- och byggförvaltningen saknar OVK-protokoll från 
senaste ombesiktning, vilket skulle ha varit utförd snarast. Tillsammans med brevet 
skickades ett meddelande om särskild delgivning. Fastighetsägaren ombads inkomma med 
ett OVK-protokoll senast 2022-10-22. 
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2022-11-22 skickades en påminnelse ut till fastighetsägaren som ombads inkomma med ett 
OVK-protokoll senast 2022-12-22. Fastighetsägaren upplystes även om att om protokollet 
inte inkommer inom föreskriven tid, kan miljö- och byggnämnden med stöd av 11 kap. 37 § 
plan- och bygglagen komma att förelägga ägaren med vite. Inget protokoll inkom. 
 
Lagrum 
Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och 5 kap. 1 § plan- och 

byggförordningen (2011:338) ska byggnads ägare ansvara för att det görs funktionskontroll 

av fastighetens ventilationssystem. De fel som upptäcks ska åtgärdas enligt 8 kap 4 § plan- 

och bygglagen. 

 

Enligt 11 kap. 19 § plan- och bygglagen kan byggnadens ägare föreläggas om inte 

ventilationskontroller utförs eller fel och brister åtgärdas. Föreläggande kan vara förenat 

med vite enligt 11 kap. 37 § plan- och bygglagen. 

 

Utdömande av vite 
Om beslutet ej följs kan miljö- och byggnämnden i Forshaga kommun begära att få vitet 

utdömt enligt 6 § lag (1985:206) om viten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-16 

Beslut skickas för verkställighet till 
Marie Jadermark, byggingenjör 

Beslut skickas för kännedom till 
Byggnadens ägare (Besvärshänvisning, särskild delgivning) 

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning (Delgivningskvitto)  
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§ 32 

Munkfors - Strandskyddsdispens för flytt av 

friggebod, Dnr: Bygg 2023-6 

Diarienummer: MBNG/2023:16 

Beslut 
- Dispens medges från gällande strandskyddsbestämmelser för flytt av 

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

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. 

- 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. 

Avgift 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 9 740 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Handlingar som ingår i beslutet 
2023-01-12 Ansökan, strandskyddsdispens 

2023-01-12 Situationsplan, 2 st 

2023-01-12 Bild av tomten 

Sammanfattning av ärende 
Ansökan avser strandskyddsdispens för flytt av friggebod på fastigheten                             .  

Då byggnaden flyttas inom redan ianspråktagen tomtplats kan dispens från strandskyddet 

ges. 

Beslutsunderlag 
2023-02-03 Tjänsteskrivelse 

2023-01-12 Situationsplan, 2 st 
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2023-01-12 Bild av tomten 

karta 

Beslut skickas till 
Den sökande  
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§ 33 

Klagomål inomhusmiljö, Forshaga kommun 

M-2022-187 

Diarienummer: MBNG/2023:5 

Beslut 
- Ansöka om utdömande av vite om totalt 10 000 kr gällande ägaren på fasigheten för 

att inte följt föreläggandet enligt miljö- och byggnämndens delegationsbeslut § D 
2022-169 

Sammanfattning av ärende 
Miljö- och byggförvaltningen gjorde en inspektion den 29 april 2022 efter klagomål i 
badrummen på Bruksgatan      . Vid tillsynen av badrummen framkom följande: 

- Flera av kakelfogarna i badrummen var svarta och missfärgade vilket kan tyda på 
svartmögel. 

- Färg hade släppt från karmen på fönstret i båda badrummen. 
- Fuktmätaren (Protimeter Aquant) som användes indikerade på förhöjd fuktighet i 

golv och väggar.  

Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-09-28 genom delegationsbeslut  § D 2022/169 att 
förelägga          vid ett vite på 10 000 kr följande: 

1. Utreda eventuella fuktskador badrummet i lägenheterna Bruksgatan      . 
Utredningen ska omfatta väggar, golv och fönsterfoder. Av utredningen ska det även 
framgå skadornas utbredning, lokalisering, uppgifter om hur utredningen utförts, 
när och av vem den har utförts, kontaktuppgifter till fackman/besiktningsman och 
vilka mätinstrument som har använts. Utredningen ska utföras av sakkunnig och 
vara fackmannamässig gjord. Inkom med skriftlig redovisning med åtgärdsförslag 
till nämnden senast sex veckor efter delgivning av detta beslut. 

2. Upprätta en skriftlig åtgärdsplan baserat på vad som framkom i punkt 1. Av 
åtgärdsplanen ska det framgå och vilka åtgärder som kommer att vidtas, när de 
kommer att genomföras, vilken entreprenör som ska utföra arbetet. Inkom med en 
skriftlig redovisning till nämnden senast sex veckor efter delgivning av detta beslut. 

Beslutet gäller även om det överklagas. 

Beslutet delgavs 2022-10-18, Åtgärderna skulle vara åtgärdade 2022-11-29 
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Fastighetsägaren redovisar 17/11 2022: Vi har gjort en fördjupad utredning och fått 
åtgärdsförslag. Vi har kontaktat en firma och skall åka och se över omfattningen och planera 
för renovering av de båda badrummen på A och B. Även grunden under kommer att gås 
igenom för att förhindra markfukt. Vi har också tagit tag i ventilationsfrågan. Vi kommer att 
rensa ventilationskanaler och därefter göra en ny ventilationskontroll. Vi kommer att 
planera badrumsrenoveringarna i samråd med hyresgästerna inför den kommande julen. 

Miljö- och byggförvaltningen konstaterar att:  

- det inte inkommit någon skriftlig utredning av skadorna och dess utbredning till 
miljö- och byggnämnden. 

- det har inte inkommit någon skriftlig åtgärdsplan till miljö- och byggnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  

Beslut § D 2022-169 

Beslut skickas till  
Mark- och miljödomstolen Vänersborgstingsrätt 

Sökande 

Status 
Avslutas 
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§ 34 

Rapport från dataskyddsombudet - 

dataskyddsarbetet hösten 2022 

Diarienummer: MBNG/2023:19 

Beslut 
Notera informationen. 

Sammanfattning av ärende 
I Forshaga kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig (PuA) för sitt 

verksamhetsområde. Respektive nämnd ansvarar för att kraven som ställs i 

dataskyddsförordningen (DSF) efterlevs.  

 

Enligt avtal ska dataskyddsombudet (DSO) redovisa dataskyddsarbetet i en rapport 

halvårsvis. Denna rapport avser att uppfylla dessa krav och sammanfatta de iakttagelser 

som DSO gjort under det andra halvåret 2022. 

Rapporten delges härmed miljö- och byggnämnden.  

 

Beslutsunderlag 
Kontaktperson GDPR tjänsteskrivelse 2023-01-26 

Rapport från dataskyddsombudet - Dataskyddsarbetet hösten 2022 

Beslut skickas till 
DSO 

Status 
Avslutas 
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§ 35 

Utbildningserbjudande för nämnden mars 

2023 

Diarienummer: MBNG/2023:28 

Beslut 
-miljö- och byggnämnden godkänner förslaget att nämndens ordinarie ledamöter och 

ersättare deltar på utbildningen. 

Sammanfattning av ärende 
Utbildning 1.  

Svenska Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder ett digitalt halvdagsseminarium som 

fokuserar på plan- och bygglagen (PBL) utifrån rollen som förtroendevald i en byggnämnd. 

Seminariet berör ämnen som lagstiftning och kommunens roll. Det berör också andra ämnen 

som kan vara bra för en förtroendevalt att känna till, exempelvis jäv, finansiering, roller och 

ansvar.  

Datum och tid: 17 mars 2023. Klockan 08:30-12:00.  

Sändningen går även att ta del av i efterhand för den som är anmäld till seminariet. 

Plats: Webbsändning via Zoom. 

Kostnad: 1300 kronor per person, exklusive moms.  

 

Utbildning 2.  

Toftahill utbildning erbjuder en utbildning riktad till politiker som beslutar i 

alkohollagsfrågor. Utbildningen innehåller krav vid tillståndsfrågor, tillsyn samt nämndens 

roll i processen. De går också igenom ändringar som kom med den nya alkohollagen.  

Datum och tid: 9 mars 2023. Klockan 13:00-16:30  

Plats: Digital  

Kostnad: Gratis  

 

Ekonomiska konsekvenser och förslag till finansiering 
Kostnad för SKR:s seminarium: 1300 kronor per person, exklusive moms. 



MILJÖ OCH BYGGNÄMND 

GEMENSAM FORSHAGA 

MUNKFORS 

PROTOKOLL 
2023-02-22 

  

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 
  22(25) 

Då alla förtroendevalda i nämnden bjuds in till utbildningen och att denna dels belastar 

nämndens budget, dels är digital och därmed kan ses vid ett senare tillfälle, utgår inget 

arvode.  

Beslut skickas till 
Förvaltningschef, miljö- och bygg  

Status 
Avslutas 
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§ 36 

Delegationsbeslut 

Diarienummer: MBNG/2022:111 

 

Beslut 
Notera redovisade delegationsbeslut. 

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 2023-01-20 – 2023-02-16 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 2023-01-20 – 2023-02-16 

Skrotbilar 2023-01-20 – 2023-02-16 

Bostadsanpassningsärenden Forshaga 2023-01-20 – 2023-02-16 

Bostadsanpassningsärenden Munkfors 2023-01-20 – 2023-02-16 

Parkeringstillstånd 2023-01-20 – 2023-02-16 

 

 

 

 
 

 

 



MILJÖ OCH BYGGNÄMND 

GEMENSAM FORSHAGA 

MUNKFORS 

PROTOKOLL 
2023-02-22 

  

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 
  24(25) 

§ 37 

Revidering av miljö- och byggnämndens 

delegationsordning 

Diarienummer: MBNG/2023:25 

Beslut 
Anta förslag till ändring av miljö- och byggnämndens delegationsordning 

Sammanfattning av ärende 
En ny avgiftsförordning har trätt ikraft, Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som ersätter Förordning (2006:1166) om 

avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Avsnitt C 11.3 i 

delegeringsordningen har därför reviderats.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-10 

Delegationsordning för miljö- och byggnämnden för Forshaga och Munkfors kommuner 

(reviderad 2023-02-10) 

 

Beslut skickas till 
Handläggare Anna Edelman 

Status 
Avslutas 
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§ 38 

Val av 2:e vice ordförande och ersättare till 

miljö-och byggnämndens arbetsutskott 

Diarienummer: MBNG/2022:110 

Beslut 
– till ersättare i miljö- och byggnämndens arbetsutskott väljs Erika Svensson (S) och Crister 

Blom (S).  

– val av 2:e vice ordförande till miljö- och byggnämndens arbetsutskott transporteras till 

kommande nämnd.  

– val av tredje ersättare i miljö- och byggnämndens arbetsutskott transporteras till 

kommande nämnd. 

 

Sammanfattning av ärende 
Miljö- och byggnämnden ska utse ledamöter och ersättare till miljö- och byggnämndens 

arbetsutskott för gällande mandatperiod. Valet av 2:e vice ordförande till miljö-och 

byggnämndens arbetsutskott transporterades till nämnden 2023-02-22. Val av tre ersättare i 

miljö-och byggnämndens arbetsutskott transporterades till nämnden 2023-02-22.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag miljö- och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors 2022-01-25 §18 

Tjänsteskrivelse val av 2:e vice ordförande och tre ersättare till miljö-och byggnämndens 

arbetsutskott, nämndsekreterare miljö-och byggförvaltningen 2023-02-13.  

Beslut skickas till 
Kommunsekreterare  

Valda ledamöter och ersättare  

Status 
Pågående  

 

 


