
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunhuset 09:00 

Beslutande 
 

Karina Nordgren (S) 
Ulf Lindholm (SD) 
Bengt Nilsson (S) 
Zofia Henriksson (M) 
Annika Söderberg (S) 
Monica Åberg (T) tjänstgör för Peder Norrgård (T) 
Jim Karlsson (S) 
Jeanette Nordin (S) 
Lena Hallin (S) tjänstgör för David Wallin (L) 
Alf Söderlund (S) tjänstgör för Björn Ter Bruggen (C) 
Roger Westin (S) 
 

Övriga närvarande 
 

Klas Lundgren, miljö- och byggchef 
Carina Hansson, sekreterare 
 

Utses att justera Lena Hallin (S), Monica Åberg (T) 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret onsdag 15 januari, kl. 11.00 
2020 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Karina Nordgren, ordförande Carina Hansson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Lena Hallin, justerare Monica Åberg, justerare 

 

 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Miljö- och byggnadsnämnds protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2020-01-13 

Anslaget uppsatt den 
2020-01-16 

Anslaget nedtas den 
2020-02-07 

Förvaringsplats för protokollet 
Miljö- och byggkontoret 

Paragrafer 
§1-§20 

……………………………………………………………….. 

 

Carina Hansson, sekreterare  

  



 
Protokoll 

2 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunhuset 09:00 

Beslutande 
 

Karina Nordgren (S) 
Ulf Lindholm (SD) 
Bengt Nilsson (S) 
Zofia Henriksson (M) 
Annika Söderberg (S) 
Monica Åberg (T) tjänstgör för Peder Norrgård (T) 
Jim Karlsson (S) 
Jeanette Nordin (S) 
Lena Hallin (S) tjänstgör för David Wallin (L) 
Alf Söderlund (S) tjänstgör för Björn Ter Bruggen (C) 
Roger Westin (S) 

Övriga närvarande 
 

Klas Lundgren, miljö- och byggchef 
Carina Hansson, sekreterare 
 

Utses att justera Lena Hallin (S), Monica Åberg (T) 

Justeringens plats och tid Omedelbar justering § 5, 6  

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Karina Nordgren, ordförande Carina Hansson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Lena Hallin, justerare Monica Åberg, justerare 

 

 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Miljö- och byggnadsnämnds protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2020-01-13 

Anslaget uppsatt den 
2020-01-13 

Anslaget nedtas den 
2020-02-04 

Förvaringsplats för protokollet 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Paragrafer 
§§ 5, 6 

……………………………………………………………….. 

 

Carina Hansson, sekreterare  

 

 



 
Protokoll 

3 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden till  miljö- och byggnadsnämnden 13 januari 2020 

§ 1 Sammanträdet öppnas 
§ 2 Anteckna närvarande 
§ 3 Utse justerare 
§ 4 Fastställa ärendelista 
§ 5 Norrberge 1:33 - Ansökan bygglov, nybyggnad av 

värmeproduktionsanläggning 
§ 6 Norrberge 1:33 - Föreläggande om försiktighetsmått, SCA Skog Norrplant 
§ 7 Västra Roten 1:7 - Ansökan om dispens från strandskydd 
§ 8 Uppföljning byggenhetens tillsynsplan 2019 
§ 9 Tillsynsplan plan- och bygglagen 2020 
§ 10 Vivsta 3:97 - Utredning, ansökan om försäljningstillstånd tobak 
§ 11 Fröland 20:5 - Utredning, ansökan om försäljningstillstånd tobak 
§ 12 Torsboda 4:23 - Utredning, ansökan om försäljningstillstånd tobak 
§ 13 Tillsynsplan miljöenheten 2020 
§ 14 Revisionsrapport - Grundläggande granskning 
§ 15 Information - Uppföljning och implementering av GDPR 
§ 16 Ekonomirapport/Personal/Internkontroll 
§ 17 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 18 Anmälningar 
§ 19 Delegationer 
§ 20 Inkomna handlingar 

 

 

 

  



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 1 

Sammanträdet öppnas 
 
 
Ärendet 
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 2 

Anteckna närvarande 
 
 
Ordföranden gör upprop vilka ledamöter och ersättare som är närvarande samt vilka som är 
tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare.  
 
Handlingar till dagens sammanträde har utsänts elektroniskt till miljö- och byggnadsnämndens 
ledamöter och nämnden beslutar därmed att sammanträdet är behörigt utlyst. 
 
 

  



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 3 

Utse justerare 
 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Utse Lena Hallin (S) och Monica Åberg (T) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll. 
Justering sker på miljö- och byggkontoret onsdag 15 januari klockan 11.00. 
 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 4 

Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden fastställer ärendelistan. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
 

  



 
Protokoll 

8 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 5 

Norrberge 1:33 - Ansökan bygglov, nybyggnad av 
värmeproduktionsanläggning 
MBN/2019:887 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Bygglov beviljas för nybyggnad av värmeproduktionsanläggning enligt 9:31 § PBL .  
____ 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de handlingar som ligger till grund för beslutet som listas nedan samt 
bifogad bilaga. 
 
Ärendet 
Sökanden avser att uppföra en ny värmeproduktionsanläggning bestående av en byggnad innehållande 
två pelletspannor, en på 2 megawatt och en på 4 megawatt och en biooljepanna på 10 megawatt, 4 
ackumulatortankar på vardera 100 m3, 3 pelletssilor, en biooljetank samt en tillhörande skorsten 15 
meter hög. Anläggningen grundläggs med betongbalkar och betongfundament, och uppförs med 
stomme och fasader i metall. Yttertak beläggs med plåt. 
 
Anläggningen lokaliseras inom ett område som är ianspråktaget för plantskoleverksamhet och som i 
kommunens översiktsplan anges vara befintligt näringslivsområde. Från verksamheten är det ca 650 m 
till närmsta bostad. Åtgärden innebär att verksamheten ska fasa ut användningen av fossila bränslen för 
att istället använda pellets och vid behov bioolja för uppvärmning av växthus och i förlängningen även 
andra byggnader inom området. Verksamheten kommer ha utsläpp till luft av rökgaser, buller från 
transporter och hantering kan uppstå samt kemikalier i form av bioolja och avfall i form av aska.  
 
Avgiften för beslutet är 33 062 kr. Kostnaden för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, 
slutsamråd och slutbesked ingår också i avgiften. Faktura skickas separat. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Ansökan registrerad 2019 06-20. 
Situationsplan registrerad 2019-10-08.  
Ritningar registrerad 2019-10-08. 
Räddningstjänstens yttrande registrerad 2019-07-01. 
Miljöenhetens yttrande registrerad 2019-07-02.     
Bilaga till tjänsteskrivelse. 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden 
Akt 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
 

  



 
Protokoll 

9 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6 

Norrberge 1:33 - Föreläggande om försiktighetsmått, SCA Skog 
Norrplant 
MBN/2019:1421 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga SCA Skog AB Norrplant, org nr 556048-2852 om 
följande försiktighetsmått med anledning av anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken om anläggning för 
förbränning: 
 
1. Om inte annat följer av följande försiktighetsmått ska verksamheten anläggas och bedrivas i 
 huvudsak i enlighet med vad företaget angett i handlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet.  
 
2. Anläggningen ska underhållas och kontrolleras så att olägenheter för miljön och människors hälsa 
 inte uppkommer.  
 
3. För anläggningen ska finnas ett kontrollprogram. Förslag till kontrollprogram ska vara hos 
 tillsynsmyndigheten senast 3 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.  
 
4. Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska förvaras invallade. Behållare ska vara 
 märkta med innehåll. Skydd ska finnas mot överfyllning. Vid hantering ska skydd finnas så att ev. 
 spill inte kan förorena mark och vatten.  
 
5. Spill av ämnen som kan förorena mark och vatten ska genast samlas upp och hanteras så att 
 spridning till omgivningen förhindras. Utrustning för hantering av spill ska finnas tillgängligt.  
 
6. Dispens enligt 47 § medges från kravet i 43 § förordningen om medelstora förbränningsanläggningar 
 om att mäta svaveldioxid i rökgasen. Utsläppen av svaveldioxid ska istället beräknas utifrån de 
 värden som anges vid kontroll vid inköp av bränsle.  
 
7. För handläggningen av anmälan tar miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift. Avgiften baseras på 
 taxa som är beslutad 2019-05-27 § 112. Handläggningstiden är 18 timmar och avgiften blir 19 512 
 kr. Faktura skickas separat.  
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteskrivelse – Norrberge 1:33, SCA Skog AB, 
Norrplant, Beslut om försiktighetsmått.  
 
Ärendet 
SCA Skog AB Norrplant har lämnat in anmälan om uppförande av anläggning för förbränning på 
fastigheten Norrberge 1:33. Anläggningen kommer att förbränna pellets med möjlighet att använda 
bioolja vid behov och ha en total tillförd effekt av 15,7 MW. Anläggningen ska användas för att värma 
upp 14 stycken växthus samt i förlängningen även övriga fastigheter inom plantskolans område. 
 
Anläggningen omfattas av anmälningsplikt i enlighet med bestämmelserna i 21 kap 11 § 
miljöprövningsförordningen, verksamhetskod 40.60.  
 



 
Protokoll 

10 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Norrberge 1:33, SCA Skog AB, Norrplant, Beslut om försiktighetsmått. 
Anmälan enligt 9 kap 6 §, daterad 2019-10-16. 
Komplettering till anmälan, inkommen 2019-11-18 och 2019-12-18. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
SCA Skog AB Norrplant 
 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
 

  



 
Protokoll 

11 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 7 

Västra Roten 1:7 - Ansökan om dispens från strandskydd 
MBN/2019:1612 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelar strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 § c pkt. 3 miljöbalken. 
Dispensen avser den yta anläggningen upptar på marken. 
Avgiften för beslutet är 4200 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas 
separat. 
_____ 
 
Beslutsmotivering 
Miljö- och byggkontoret bedömer att: en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet kan inte tillgodoses utanför området. 
Dispens från strandskyddet bör ges enligt 7 kap. 18 § c pkt. 3 miljöbalken. Allmänhetens tillträde till 
platsen bedöms inte bli försämrad genom denna åtgärd som dispensen avser. 
 
Ärendet 
Sökanden och ägare till fastigheten, har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om 
strandskyddsdispens för att göra en fångstdamm och betonggjutningar och injekteringar på 
intagsbyggnaden till tuben vid Rundbackens vattenkraftverk. För att kunna göra arbetet i torrhet 
behöver en fångdamm anläggas några meter uppströms i kanalen, enligt ansökan. Ansökan avser den 
yta anläggningen upptar på marken. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – förslag till beslut. 
Yttrande – ekolog 
Ansökan strandskydd 
Översiktskartor och plan över kraftverk och kanal 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden 
Länsstyrelsen, ansökan+situationsplan 
 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
 

  



 
Protokoll 

12 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 8 

Uppföljning byggenhetens tillsynsplan 2019 
MBN/2019:1696 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Lägga byggenhetens uppföljning av 2019 års tillsynsplan till handlingarna. 
 
_____ 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med förslag till beslut. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden är enligt Plan- och bygglagen skyldig att utföra tillsyn. En tillsynsplan 
upprättades och antogs för att tydliggöra Miljö- och byggnadsnämndens ansvar att bevaka och se till att 
samhällets krav uppfylls. Av tillsynsplanen framgår det att den årligen ska följas upp och rapporteras till 
Miljö- och byggnadsnämnden, vilket sker i Uppföljning av tillsynsplan 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning tillsynsplan PBL 2019. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp     /     2020 
 
 
 

  



 
Protokoll 

13 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 9 

Tillsynsplan plan- och bygglagen 2020 
MBN/2020:1 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 

1. Anta bifogad tillsynsplan. 
2. Uppdra åt förvaltningen att arbeta efter planen. 
3. Uppdra åt förvaltningen att i början av 2021 rapportera hur arbetet har fortlöpt. 

 
_____ 
 
Beslutsmotivering 
Besluta enligt tillsynsplan 2020. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämndens tillsynsansvar finns reglerat i plan- och bygglagen och plan- och 
byggförordningen för att bedriva tillsyn och följa upp tillsynsarbetet enligt de olika tillsynsområdena. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda samt att arbeta för att skapa 
en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. För att hjälpa Miljö- och byggnadsnämnden i Timrå 
Kommun att skapa en mer attraktiv kommun har denna tillsynsplan skapats. Planen leder till att 
tillsynsarbetet kan planeras samt att uppföljning och utvärdering av tillsynsarbete kan genomföras. 
Tillsyn sker antingen via anmälan från medborgare alternativt på miljö- och byggnadsnämndens eget 
initiativ  
 
Tillsynsplanen är framtagen för att förtydliga, förenkla och prioritera nämndens och förvaltningens 
vidare arbete med tillsyn.  
 
Beslutsunderlag 
Tillsynsplan 2020. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
 

  



 
Protokoll 

14 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 10 

Vivsta 3:97 - Utredning, ansökan om försäljningstillstånd tobak 
MBN/2019:1387 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Bevilja sökande Willys AB med organisationsnummer 556163-2232 försäljningstillstånd för tobak och 
gäller för försäljningsstället Willys Hemma Timrå, Köpmangatan 37, 861 31 Timrå. 
 
_____ 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Utredning – ansökan om försäljningstillstånd 
tobak. 
 
Ärendet 
Willys AB har ansökt om försäljningstillstånd för tobak. Miljö- och byggkontoret har handlagt enligt 
rutin och gällande lagstiftning och inte funnit något som motsäger ett tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
Utredning – ansökan om försäljningstillstånd tobak. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden  
Länsstyrelsen i Västernorrland 
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

15 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 11 

Fröland 20:5 - Utredning, ansökan om försäljningstillstånd tobak 
MBN/2019:1257 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Bevilja sökande OK Detaljhandel AB med organisationsnummer 556029-4588 försäljningstillstånd för 
tobak och gäller för försäljningsstället OKQ8 Timrå, Vitögat 1, 86135 Timrå. 
 
_____ 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Utredning – ansökan om försäljningstillstånd 
tobak. 
 
Ärendet 
OKQ8 har ansökt om försäljningstillstånd för tobak. Miljö- och byggkontoret har handlagt enligt rutin 
och gällande lagstiftning och inte funnit något som motsäger ett tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
Utredning – ansökan om försäljningstillstånd tobak. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden  
Länsstyrelsen i Västernorrland 
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 
 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
 

  



 
Protokoll 

16 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 12 

Torsboda 4:23 - Utredning, ansökan om försäljningstillstånd tobak 
MBN/2019:1394 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Bevilja sökande Circle K Detaljist AB med organisationsnummer 556020-3282 försäljningstillstånd för 
tobak och gäller för försäljningsstället Circle K Söråker Torsboda, med adressen Torsboda 861 95 
Söråker.  
 
_____ 
  
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Utredning – ansökan om försäljningstillstånd 
tobak. 
 
Ärendet 
Circle K Detaljist AB har ansökt om försäljningstillstånd för tobak. Miljö- och byggkontoret har 
handlagt enligt rutin och gällande lagstiftning och inte funnit något som motsäger ett tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
Utredning – ansökan om försäljningstillstånd tobak. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden  
Länsstyrelsen i Västernorrland 
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 
 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
 

  



 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13 

Tillsynsplan miljöenheten 2020 
MBN/2019:1704 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 

1. Anta tillsynsplan miljöenheten 2020.  
 

2. Under stycket Prioriteringar – ta bort punkterna som följer meningen ”Nämnden har bland 
annat prioriterat bort tillsyn av”. 

 
3. Ändra ovan nämnd rubrik till ”Nämnden har bland annat prioriterat ner”. 

_____ 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med det som står i Tillsynsplan Miljöenheten 2020. 
 
Ärendet 
Miljöenheten har gjort en tillsynsplan för 2020 där man beskriver vad som ska utföras på enheten under 
2020. Det finns ett lagkrav från miljöbalken, alkohollagen och livsmedelslagstiftningen att en sådan plan 
ska göras och miljöenheten har valt att sammanställa all verksamhet i en plan. 
 
Beslutsunderlag 
Tillsynsplan Miljöenheten 2020 
Tillsynsplan Miljöenheten 2020 – Vision 2025 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
 

  



 
Protokoll 

18 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 14 

Revisionsrapport - Grundläggande granskning 
MBN/2019:1576 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Svara KPMG, för vidarebefordran till revisorerna, med detta protokollsutdrag. 
 
______  
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att 
bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten.  
 
Revisionens sammanfattande bedömning är att de rekommenderar nämnden att:  
- gå igenom resultatet av enkäten tillsammans med slutsatser och undersöker varför få ledamöter har 

svarat. 
- se över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål. 
- de risker nämnden identifierar oxå ingår i uppföljningen för att säkerställa uppföljning av 

internkontroll omfattar de mest väsentliga kontrollerna.  
 
Svar på revisionsrapport 
Gå igenom resultatet av enkäter och undersök varför så få har svarat gör nämnden vid 
januarisammanträdet. 
 
Se över styrningen och uppföljningen genomför nämnden under våren 2020 i syfte att bidra till de 
kommunövergripande målen.  
 
De identifierade riskerna, från risk- och väsentlighetsanalysen, ingår i den internkontroll som nämnden 
beslutade om vid decembernämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport ”Grundläggande granskning”. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunledningskontoret, för vidarebefordran till revisorerna, KPMG 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

19 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 15 

Information - Uppföljning och implementering av GDPR 
MBN/2020:8 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Dataskyddsombudet Matts Boman informerar om följande: 
 

 Dataskyddsombudets ansvar 

 Nämnderna är personuppgiftsansvariga 

 Vem/vad ansvarar man för? 

 Förändringar för myndigheter 

 Miljö- och byggkontorets checklista 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 16 

Ekonomirapport/Personal/Internkontroll 
MBN/2020:5 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  
 
_____ 
 
Ärendet 
Budget 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om att vi inte har fått någon ekonomisk uppföljning, då 
resultatet inte är klart. Den ekonomiska uppföljningen redovisas vid nästkommande sammanträde. 
 
Intern kontroll av fakturor 
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsanpassning har utförts utan erinran, december 
2019.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har utförts, december 
2019. En avvikelse har upptäckts, ekonomiförvaltningen har fakturerat fel belopp till sökanden. 
Underlaget från miljö- och byggkontoret har varit rätt enligt nya taxan. 

 
Personal 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar att förvaltningen håller på att rekrytera en 
alkoholhandläggare.  
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 17 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
MBN/2020:7 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
_____ 
 
Information 
Syftet med verksamhetsrapporten är att ge nämnden en ökad inblick i den verksamhet som bedrivs 
samt att blicka framåt mot nya arbetsuppgifter och åtaganden som ännu inte blivit nämndärenden. Det 
ger i sin tur nämnden information och därmed möjlighet att styra och eventuellt rätta till brister i 
verksamheten. Tanken är att den kontinuerliga rapporteringen även ska underlätta löpande 
prioriteringar om sådana krävs under året. 
 
Styrmodell 
Arbetet med kommunens nya styrmodell har påbörjats och den 15 januari kommer ett större 
analysseminarium att genomföras. Bland annat kommer fullmäktiges ordinarie ledamöter och fackliga 
representanter att delta. Förvaltningen arbetar för att ta fram tillräckligt bra analysunderlag till 
seminariet.  
 
Medarbetarenkäten  
Resultatet från medarbetarenkäten har kommit och resultatet för förvaltningen är okej men betydligt 
sämre än senaste mätningen för två år sedan. Medarbetarna har nu gemensamt lämnat synpunkter på 
svaren. De delarna som kommer att arbetas med är: 
- Mål följs upp och utvärderas. 
- Engagemang och stolthet 
- Delaktighet i arbetsplatsens beslut/tillgång till information 
- Känner inte till lönekriterierna/nöjdhet med lönedialog 
- Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Digitaliseringsplan 
Med ett ärendehanteringssystem och en dokumenthanteringsplan som stödjer en digital hantering finns 
goda förutsättningar för vidare steg i en digital riktning. För att genomföra digitaliseringsarbetet 
strukturerat så ska en digital strategi för kontoret tas fram. Strategin bör vara i fas med kommunens 
digitala strategi och sträckas över tre år. Målsättningen med digitaliseringsstrategin kan vara att 
medborgare, företag och besökare ska kunna uträtta sina ärenden när de önskar, att svar på enklare 
frågor ska kunna ges direkt, en effektivare verksamhet, en rättssäkrare verksamhet eller en mer 
demokratisk verksamhet. 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp         /       2020 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 18 

Anmälningar 
MBN/2020:6 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Nämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
 
Ärenden 
Kommunfullmäktiges beslut § 195 2019-11-25 – Avsägelse av uppdrag som ledamot i miljö- och 
byggnadsnämnden Lena Dahlin Klaar (V). 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 19 

Delegationer 
MBN/2020:3 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger delegationerna till handlingarna. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Nämnden lägger delegationerna till handlingarna. 
  
Ärendet 
Beslutsnummer Beteckning Beskrivning 
MBN DEL/2019 § 158 MBN/2019:1569 Yttrande gällande dispansökan för 

terrängkörning inom förbudsområde 
MBN DEL/2019 § 159 MBN/2019:1597 SÖRÅKER 11:1 - Tillsyn förorenad mark 

Rapport efterkontroll 2019 
MBN DEL/2019 § 160 MBN/2019:1597 SÖRÅKER 11:1 - Tillsyn förorenad mark 

Rapport efterkontroll 2019 
MBN DEL/2019 § 161 MBN/2019:1625 Delegationsbeslut - Anmälan enligt 9:6 

miljöbalken, smådjurskrematorium 
MBN DEL/2019 § 162 MBN/2019:1392 Duved 4:1 - Värmepump - Anmälan om 

installation av bergvärmepump 
MBN DEL/2019 § 163 MBN/2018:1256 Slutbesked 
MBN DEL/2019 § 164 MBN/2017:696 Slutbesked 
MBN DEL/2019 § 165 MBN/2019:1398 Slutbesked 
MBN DEL/2019 § 166 MBN/2015:1031 Slutbesked 
MBN DEL/2019 § 167 MBN/2014:734 Slutbesked 
MBN DEL/2019 § 168 MBN/2019:574 Slutbesked 
MBN DEL/2019 § 169 MBN/2014:440 Slutbesked 
MBN DEL/2019 § 170 MBN/2019:132 Slutbesked 
MBN DEL/2019 § 171 MBN/2014:35 Slutbesked 
MBN DEL/2019 § 172 MBN/2019:1577 Avskriven 
MBN DEL/2019 § 173 MBN/2019:1567  TORSBODA 1:25 - Ändringsanmälan tillfällig 

lagring av virke - utan vattenbegjutning 
MBN DEL/2019 § 174 MBN/2019:1460 FORSMON 1:108 - Anmälan om installation av 

bergvärmepump 
MBN DEL/2019 § 175 MBN/2019:1606 Beslut iordningställande av duschplats. 
MBN DEL/2019 § 176 MBN/2019:1492 Ri 3:26 - Ansökan avlopp 
MBN DEL/2019 § 177 MBN/2019:1573 FAGERVIK 1:176 - Anmälan om installation av 

bergvärmepump 
MBN DEL/2019 § 178 MBN/2019:1143 Slutbesked eldstad 
MBN DEL/2019 § 179 MBN/2019:1605 Delegationsbeslut 
MBN DEL/2019 § 180 MBN/2019:1604  VIVSTAVARV 1:64 -  Nedre Norrlands 

Hästkrematorium Tillsyn C - Ansökan om 
nedsättning av avgift 

MBN DEL/2019 § 181 MBN/2019:1520 Beslut - del av ansökanborttagning av 
duschväggar, byte av handfat. 

MBN DEL/2019 § 182 MBN/2019:1603 Startbesked 
MBN DEL/2019 § 183 MBN/2019:1399  FRÖLAND 1:13 - Bräddflödesmätning - 

planerad förändring - Sandarnas Reningsverk 
MBN DEL/2019 § 184 MBN/2014:1152 STRAND 4:25 ANMÄLAN - NYBYGGNAD 

FÖRRÅD, "ATTEFALLSHUS" 
MBN DEL/2019 § 185 MBN/2014:1953 VÄVLAND 2:90 ANMÄLAN - INSTALLATION 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

ELDSTAD E-TJÄNST NR 583 
MBN DEL/2019 § 186 MBN/2019:1560 TALLNÄS 1:108 -  - Ansökan om bygglov - 

ändrad användning från särskilt boende till 
vanliga lägenheter 

MBN DEL/2019 § 187 MBN/2019:1675 Startbesked 
MBN DEL/2019 § 188 MBN/2019:1453 Beslut byte av ytterdörr. 
MBN DEL/2019 § 189 MBN/2019:1579 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2019 § 190 MBN/2019:1670 Startbesked 
MBN DEL/2019 § 191 MBN/2019:1681 Yttrande till polisen om teaterföreställning 
MBN DEL/2019 § 192 MBN/2018:1513 Slutbesked 
MBN DEL/2019 § 193 MBN/2019:1472 Slutbesked 
MBN DEL/2019 § 194 MBN/2016:1263 Delslutbesked eldstad 
MBN DEL/2019 § 195 MBN/2017:1506 Godkännande av layout 
MBN DEL/2019 § 196 MBN/2019:959 SÖRBERGE 1:223 ANSÖKAN BYGGLOV - 

NYBYGGNAD AV GARAGE 
MBN DEL/2019 § 197 MBN/2019:522 VIVSTAMON 1:77 ANSÖKAN RIVNINGSLOV - 

RIVNING AV FD UTBILDNINGSLOKALER 
MBN DEL/2019 § 198 MBN/2019:1562 Slutbesked 
MBN DEL/2019 § 199 MBN/2016:1472 Beslut om förbud mot användning av två 

lägenheter 
MBN DEL/2019 § 200 MBN/2019:1679 Bygglov för skylt 
MBN DEL/2019 § 201 MBN/2019:1547 STRAND 5:130 - Ansökan om bygglov - 

tillbyggnad av vårdlokaler 
MBN DEL/2019 § 202 MBN/2019:1590 VIVSTA 3:141 - Ansökan om bygglov -  utbyte 

av balkonger på flerbostadshus 
MBN DEL/2019 § 203 MBN/2019:1661 Yttrande till länsstyrelsen 
MBN DEL/2019 § 204 MBN/2019:1556 FAGERVIK 1:120 - Anmälan om installation av 

eldstad och rökkanal 
MBN DEL/2019 § 205 MBN/2019:1669  BÄRÄNG 1:51 - Ansökan om marklov - 

ändring av marknivåer 
MBN DEL/2019 § 206 MBN/2019:1684 Beslut Spisvakt. 
MBN DEL/2019 § 207 MBN/2019:1685 Beslut badrumströskel och stödhandtag 
MBN DEL/2019 § 208 MBN/2019:643 TORSBODA 4:23 ANMÄLAN FÖRORENAD 

MARK 
MBN DEL/2019 § 209 MBN/2019:1694 Beslut Spisvakt 
MBN DEL/2019 § 210 MBN/2019:1690 Beslut borttagning av trösklar. 
MBN DEL/2019 § 211 MBN/2019:1660 Yttrande till länsstyrelsen 
MBN DEL/2019 § 212 MBN/2017:975 Belsut om timavgift och svar på slutrapport 
MBN DEL/2019 § 213 MBN/2019:1699 Yttrande från Räddningstjänstförbund 
MBN DEL/2019 § 214 MBN/2019:1346 SÖRBERGE 1:337 ANMÄLAN - INSTALLATION 

ELDSTAD 
MBN DEL/2019 § 215 MBN/2019:1499 SÖRBERGE 2:338 - Anmälan om installation av 

bergvärmepump 
MBN DEL/2019 § 216 MBN/2019:786 NÄS 7:4 ANSÖKAN BYGGLOV - ÄNDRAD 

ANVÄNDNING FRÅN LAGERDEL TILL 
KONTORSDEL I BEFINTLIG ISHALL SAMT 
FASADÄNDRING 

MBN DEL/2019 § 217 MBN/2019:1572  BÖLE 1:49 - Anmälan om installation av 
eldstad till befintlig rökkanal 

MBN DEL/2019 § 218 MBN/2019:1069 Beslut om årlig avgift för 2019 

MBN DEL/2019 § 219 MBN/2019:1495  VIVSTAMON 1:75 - Ansökan om bygglov - 
tillbyggnad av industribyggnad 

MBN DEL/2019 § 220 MBN/2018:886 VIVSTA 3:95 ANSÖKAN BYGGLOV - 
NYBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS 

 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp     /     2020 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-01-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 20 

Inkomna handlingar 
MBN/2020:4 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i form av delgivningslista. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp     /     2020 
 
 
 

 


