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Sammanträdesdatum

2013-11-06

Bygg och miljönämnden

Plats och tid

Kommunkontoret, Silen, kl 14.00 – 15.30

Beslutande

Ledamöter

Bengt-Olof Lorentzon (c), ordförande
Gunnar Henriksson (fp)
Helene Fridh (s)
Åke Nilsson (s)
Bror Olofsson (s)
Björn Karlsson (s)

Ersättare

Jonas Berglund (c)
Roger Andersson (m)
Leif Arvidsson (kd)
Siv Ögren (s)

Övriga närvarande

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand
Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson
Kommunarkitekt Lasse Westerberg
Sekreterare Ylva Carlsson

Justerare
Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen 2013-11-11 kl. 15.15

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Ylva Carlsson

Ordförande
Bengt-Olof Lorentzon (c)

Bror Olofsson (s) § 120

Justerare
Åke Nilsson (s)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Förvaringsplats för protokollet
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Underskrift
Ylva Carlsson
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§ 116

Anmälan av delegationsbeslut
•

Beslut i bygglovsärenden

•

Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

•

Beslut i miljö- och hälsoskyddsärenden

Bygg- och miljönämndens beslut
Redovisningen föredras och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Meddelande
•

Dom Vänersborgs Tingsrätt, strandsskyddsdispens för uppförande av
bostadshus på fastigheten Silbodals-Risviken 1:30

•

Protokoll Mark- och miljööverdomstolen, prövningstillstånd
meddelas inte dnr.244.11.23

•

Beslut Länsstyrelsen Värmland, överklagande av beslut om ändrad
drift och uppförande av panna samt bygglov för panna på fastigheten
Sågen 7

•

Beslut Länsstyrelsen Värmland, överklagande av beslut om
föreläggande, Strömmer 1:110

•

Dom Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen
strandskyddsdispens för ändrad användning av receptionsbyggnad på
fastigheten Skenhall 1:54

•

Kommunfullmäktige § 133 begäran om entledigande från uppdragen
som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i bygg- och
miljönämnden och ledamot i valberedningen, Sören Rundin (s)

•

Kommunfullmäktige § 134 val av ny ersättare i bygg-och
miljönämnden efter Sören Rundin (s)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-11-06

Dnr 314.13.21

Detaljplan del av Töcksmarks Stom 2:4 m.fl.
(Lindudden Etapp 2) granskningsremiss
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-27 att låta Töcksfors Handelspark
upprätta detaljplan för området.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av fordonsservice, i
form av bensinstation, och handel i anslutning till befintligt handelsområde
vid Lindudden.
Planen omfattar ett område mellan ”gamla E18” (väg 619) och väg 611 mot
Östervallskog som i gällande plan är redovisat som naturmark.
Bygg- och miljönämnden godkände 2012-04-24 att handlingarna skickas ut
på samrådsremiss. Planen har varit ute på remiss under tiden 10 till 31 maj
2013. Inkomna synpunkter har bemötts i en samrådsredogörelse som
godkändes av nämnden 2013-08-28.
Planhandlingarna är nu ute på granskningsremiss.
Beslutsunderlag
Planhandlingar
Bygg- och miljönämndens beslut
Lämplig yta för sedimenteringsbassäng för dagvatten ska avsättas inom
planområdet och säkerställas genom planbestämmelse.

Expedieras till:
Plan- och lovingenjören

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013.574.23

Såviken 1:37, förhandsbesked för fritidshus
xxx ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus.
För området gäller byggnadsförbud inom strandskyddsområde med 100 m
enligt MB 7 kap 15 §. För att kunna lämna ett positivt förhandsbesked måste
även förutsättningar för strandskyddsdispens finnas. Bedömningen är att
särskilda skäl för dispens enligt MB 7:18 c § inte föreligger.
Förmodat avslag har kommunicerats med sökanden som har inkommit med
skrivelse i ärendet där det görs gällande att ett fritidshus skulle vara en
naturlig utfyllnad av befintlig bebyggelse då tomterna på två sidor gränsar
till redan bebyggda tomter. Man hänvisar också till att tomterna inte är
intressanta ur allemansrättslig synpunkt, då befintlig bebyggelse begränsar
möjligheten att idka friluftsliv och då stranden inte är badvänlig och
dessutom vassbevuxen. Man anser att MB 7:18 c § punkt 1 och 6 är
tillämpbara. Man hänvisar även till ett beslut i ärendet av
bostadsdepartementet från 1980.
Beslutsunderlag
Ansökan om förhandsbesked med bilagor.
Skrivelse från sökanden.
Bygg- och miljönämndens beslut
• Ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus avslås.
•

Avgiften fastställs till 3 560 kr.

Expedieras till:
Bilaga:

Besvärshänvisning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 120

2013-11-06

Dnr 2012.321.21

Detaljplan del av Töcksmarks-Stom 6:1,
granskningshandling
Kommunstyrelsen har i beslut 2012-06-05 godkänt att befintlig detaljplan för
fastigheten Töcksmarks-Stom 6:1 m.fl. ändras för att möjliggöra bebyggelse
med flerbostadshus inom område som i gällande detaljplan är planlagt som
begravningsplats.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse med flerbostadshus
väster om befintligt bostadsområde vid Övre slussen i Töcksfors tätort.
Bygg- och miljönämnden godkände 2012-11-22 att handlingarna skickas ut
på samrådsremiss. Planen har varit ute på remiss under tiden 10 december
2012 till 7 januari 2013. Inkomna synpunkter har bemötts i en
samrådsredogörelse som godkändes av nämnden 2013-03-13.
Planhandlingarna är nu ute på granskningsremiss.
Beslutsunderlag
Planhandlingar
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden vill uppmärksamma den förmodade ökade
belastningen från tillkommande trafik på korsningen Sveavägen/E-18 vid
Töcksmarks kyrka, och anser att konsekvenserna ska utredas ytterligare.
Jäv
Bengt-Olof Lorentzon (c) deltar inte handläggningen av ärendet på grund av
jäv.
Bror Olofsson (s) är ordförande

Expedieras till:
Plan- och lovingenjören.

Justerandes sign
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§ 121

2013-11-06

Dnr 607.13.71 Ecos 602.13.415

Tillsyn/Erinran 2013 serveringställe
Sammanfattning
Tillsynsbesöket var förbokat och gjordes den 16 september 2013 kl. 10.00 på
serveringsstället xxx var med under inspektionen.
Tillsynsbesöket
Vid besöket framkom då att serveringstället varit stängt under hela
sommaren 2013.
Vi diskuterade öppethållandet då det gäller ett stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten och att anmälan vid ändring måste ske till
tillståndsmyndigheten.
Lagtext
Enligt Alkohollagen 9 kap 18 § måste en anmälan göras till kommunen då en
serveringsverksamhet stängs, upphör, säljs eller läggs ned eller hålls vilande
(t e x. arrenderas ut) för en längre tid skall/kan tillståndet återkallas med stöd
av första punkten.
Återkallelse m .m
Erinran

Enligt Alkohollagen 9 kap. 17 § får en kommun meddela en innehavare av
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade
överträdelser, en varning om denne inte
1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller
2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de
villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
Bestämmelsen, som har sin motsvarighet i 7 kap. 20 § gamla alkohollagen
(1994:1738), gäller i förhållande till innehavare av serveringstillstånd.
I bestämmelsen införs en ny påföljd, erinran. Om innehavaren av ett
serveringstillstånd inte uppfyller de förutsättningar som gällde för tillståndets
meddelande eller följer de bestämmelser som gäller för servering enligt
lagen eller de villkor eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
får kommunen meddela tillståndshavaren en erinran. Vid allvarligare fall
eller upprepade förseelser får en varning meddelas utan att ha föregåtts av en
erinran. Syftet med såväl erinran som varning är att tillståndshavaren ska ges
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en möjlighet att rätta till de förhållanden som har föranlett erinran eller
varningen. Bl.a. genom att bestämmelsen har placerats före bestämmelsen
om återkallelse anges att erinran eller varning ska vara ett
förstahandsalternativ vid överträdelser av alkohollagen.
Beträffande användningen bör följande gälla:
– Erinran ska kunna användas vid lindriga förseelser. Därmed är inte
avsikten att varje förseelse ska medföra påföljd; det kan ju röra sig om
missförstånd eller av andra skäl te sig som ursäktligt. Om det uppenbarligen
rör sig om enstaka tillfälle bör påföljd också kunna underlåtas.
– Varning bör ifrågakomma som en påföljd vid överträdelser som är
allvarliga, dock inte i sådan grad att en återkallelse ter sig nödvändig. Det
kan röra sig om brister i ekonomiskt hänseende eller personlig lämplighet,
servering av underårig samt upprepade förseelser av i och för sig lindrig art.
Om någon har erhållit flera erinringar, särskilt om de avser samma typ av
förseelse, bör varning tillgripas vid ett upprepande. (Prop. 2009/10:125 sid
117 - 118)
Förklaring till händelsen
Ägaren till serveringstället hade fått en intresserad köpare av verksamheten
som till slut hastigt drog sig ur och någon planerad verksamhet för
sommaren hann inte påbörjas p g a detta. Nu bedrivs verksamheten igen av
ägarna.
Ärendet kommer att följas upp av miljö- och hälsoskyddskontoret, Årjängs
kommun.
Bygg- och miljönämndens beslut
Erinran ges utan påföljd enligt Alkohollagen 9 kap. 17 §, till
tillståndshavaren xxx enligt Alkohollagen 9 kap. 18 §.

Expedieras till:
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2013-11-06

Dnr 2013.770

Avgifter livsmedelskontrollen 2014
Sammanfattning
Vid länsstyrelsens revision av den lokala livsmedelskontrollen i enlighet
med förordningen (EG) 882/2004 artikel 4.5 Regeringens regleringsbrev
riktades 8 allvarliga avvikelser mot Årjängs kommuns livsmedelskontroll,
alla avvikelser utom den angående avgifter är nu reglerade. Förslag på ny
avgift har nu tagits fram.
Beslutsunderlag
I EG-förordning nr 882/ 2004 (Kontrollförordningen) regleras
medlemsstaternas kontroll av att företagen följer bestämmelserna. I denna
förordning anges hur den offentliga kontrollen ska organiseras och
genomföras och hur den ska finansieras. En allmän princip är att
medlemsstaterna åläggs att se till att tillräckliga resurser finns tillgängliga för
att tillhandahålla nödvändig personal och andra resurser för den offentliga
kontrollen. Genom att riksdagen antagit regeringens proposition
2005/2006:128 är det bestämt både att den offentliga kontrollen i Sverige ska
finansieras med avgifter och att avgifterna skall ge full teckning för de
kostnader som är förknippade med den offentliga kontrollen. Det framgår
också uttryckligen av 3 § andra stycket och 13 § tredje stycket förordningen
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel att kommunerna
är skyldiga att ta ut avgifter för att täcka kommunens kostnader för offentlig
kontroll.
Den tillgängliga tiden ska delas upp i fyra olika delar
• Avgiftsfinansierad kontroll, både planerad och extra offentlig kontroll.
• Avgiftsfinansierat arbete med godkännande och registrering.
• Annat arbete som är en förutsättning för kontrollen och därmed ska vara
timtaxegrundande, t.ex. kompetensutveckling, samverkan och kalibrering av
kontrollen, riskklassning, planering och uppföljning av kontrollen,
rapportering av kontrollen, m.m. Restiden till och från kontrollobjekten ingår
också här.
• Anslagsfinansierat arbete, dels kontrollrelaterat arbete som inte kan avgiftsfinansieras, t.ex. utredning av obefogade klagomål, remisser, överklagandeärenden, allmän information om kontrollen, mm, dels annat arbete
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som inte kan avgiftsfinansieras och som inte hör till kontrollen, t.ex.
motionssvar, uppdrag från KF och KS, omorganisationsfrågor, fackligt
arbete, m.m.
SKL har tagit fram en mall för uträkning av avgiften
Bygg- och miljönämndens beslut
För Årjängs kommuns kontroll av livsmedel skall timavgift 2014 utgå
med
• Timavgift för planerad kontroll 1234 kr
• Timavgift för godkännande 1234 kr
• Timavgift för extra offentlig kontroll 948 kr
• Timavgift för registrering 948 kr
Avgiften skall räknas om årligen då den bygger på antalet kontroll timmar
det aktuella året.

Expedieras till:
KF

Justerandes sign
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Dnr 2013.772 Ecos 710.13.406

Avgift alkohol 2014
Sammanfattning
Kommunen får enligt 8 kap 10 § alkohollagen ta ut en avgift för
tillståndsprövning enligt denna lag. Med prövning avses alla de typer av
prövningar som kan bli aktuella såsom exempelvis stadigvarande tillstånd,
tillfälligt serveringstillstånd med flera. Kommunen får även ta ut avgift för
tillsyn enligt 9 kap av den som har serveringstillstånd och av den som
bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. För
avgift i kommunal verksamhet gäller som huvudregel självkostnadsprincipen
som uttrycks i Kommunallagen 8 kap 3 §.
Beslutsunderlag
I SKL.s cirkulär 1995:69 Ansöknings och tillsynsavgifter enligt alkohollagen
finns mallar och räkneexempel vilka kan användas som underlag för
kommunens framtagande av avgifter.
För Nyansökningar krävs ett omfattande remissförfarande med
polismyndigheten, länsstyrelsen, miljöförvaltningen, skatte- och
kronofogdemyndigheterna, samt eventuella lokala remissinstanser. Det
tilltänkta serveringsstället bör besökas och de sökande skall utföra ett sk
kunskapsprov. Den totala handläggningstiden är normalt 2-3 månader men
den effektiva arbetstiden är givetvis betydligt kortare och SKL räknar med
att ett genomsnittsärende tar knappt 3 arbetsdagar i anspråk.
Kunskapsprov vilka måste göras om då den sökande inte klarar provet som
ingår i nyansökningen bör debiteras med en avgift om 90 min per
provtillfälle max två prov.
För Utvidgade tillstånd finns i regel viss kännedom om både sökande och
serveringsstället. Remiss förfarandet kan begränsas och utredningsarbetet
förenklas och arbetstiden uppskattas till 1,5 dagar.
Utökad serveringstid skulle kunna ingå i föregående ansökningskategori
men kräver inte lika omfattande remissarbete och därför bör den effektiva
arbetstiden bli mindre än 1 dag.
Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten här uppskattas den
effektiva arbetstiden bli lika lång som för utvidgat tillstånd dvs 1,5 dagar
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Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap är den i särklass
vanligaste typen av ansökningar. Handläggningen brukar inte ta mer än en
vecka, varav den effektiva arbetstiden kan uppskattas till 1 tim.
En Fast tillsynsavgift inre tillsyn skall utgå årligen vilken bygger på
verksamhetens årliga omsättning.
En rörlig tillsynsavgift skall utgå för den yttre tillsynen,
inspektionsverksamheten
Bygg- och miljönämndens beslut
För Årjängs kommuns tillsyn och prövning enligt alkohollagen skall
timavgift 2014 utgå med
•

Timavgift 1258 kr 2014

En max avgift sätts för varje typ av prövning
Vidare föreslås att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten till byggoch miljönämnden att anpassa avgiften med hänsyn till prisutvecklingen
enligt följande:
Bygg och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsåret) besluta att
ändra den i taxan angivna fasta avgiften med en procentsats som motsvarar
de senaste 12 månadernas förändring i arbetskraftsindex (totalindex) räknat
fram till den 1 oktober året för avgiftsåret.

Expedieras till:
KF
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Dnr 2013.778 Ecos 712.13.406

Avgift för tillsyn , miljö och hälsoskydd, naturskydd,
tobak och vissa receptfria läkemedel 2014
Sammanfattning
Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning
skall årligen ses över utifrån att verksamheterna är risk- och
erfarenhetsbedömda. I följande avgiftsförslag bygger avgiften på befintligt
antal tjänster.
Beslutsunderlag
Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som har att visa att
verksamheten inte medför olägenhet för människors hälsa och miljön.
Verksamhetsutövaren skall ha en fungerande egenkontroll och bekosta
erforderliga utredningar och undersökningar
Principen att förorenaren betalar ligger till grund för ekonomiska
ställningstaganden inom miljö och hälsoskyddsområdet. Principen ingår i
Rio-dokumentet ( Polluter Pays Principel) och i EU:s Rom-fördrag.
Riksdagen har med detta som grund haft som utgångspunkt att
myndigheternas verksamhet enligt miljöbalken som huvudsak ska vara
avgiftsfinansierad.
Bygg- och miljönämndens beslut
Avgiften för tillsyn miljö och hälsoskydd, naturskydd, tobak och vissa
receptfria läkemedel skall utgå med en timavgift på 1258 kr 2014
Vidare föreslås att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten till byggoch miljönämnden att anpassa avgiften med hänsyn till prisutvecklingen
enligt följande:
Bygg och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsåret) besluta att
ändra den i taxan angivna fasta avgiften med en procentsats som motsvarar
de senaste 12 månadernas förändring i arbetskraftsindex (totalindex) räknat
fram till den 1 oktober året för avgiftsåret.

Expedieras till:
KF
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Dnr 576.13.46 Ecos 611.13.469

Rutin, upprättande av rutin i livsmedelskontroll
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en rutin för upprättande av
rutiner i livsmedelskontrollen.
Beslutsunderlag
BOM §113
Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2013-10-16
Tjänsteskrivelse miljö- och hälsoskyddsinspektör 2013-09-05
Bygg- och miljönämndens beslut
Upphäver Bygg- och miljönämndens beslut § 113.
Upprättad rutin för upprättande av rutiner i livsmedelskontrollen antas.

Expedieras till
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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Dnr 539.13.40 Ecos 583.13.429

Miljösanktionsavgift för överträdelse av 17 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
xxx
xxx, har installerat en värmepumpsanläggning på fastigheten xxx år 2009.
Anmälan för värmepumpsanläggningen inkom 2013-05-13.
Eftersom erforderlig anmälan om värmepumpsanläggning inte hade lämnats
in innan inrättandet ska tillsynsmyndigheten besluta om
miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgift tillfaller staten. Avgiften ska
betalas även om beslutet om avgift överklagas. Om beslutet upphävs eller
ändras återbetalas det inbetalda beloppet med ränta.
xxx, anses vara verksamhetsutövare. xxxx har givits möjlighet att yttra sig i
ärendet senast 2013-09-18. Något yttrande har inte inkommit.
Lagrum
Enligt 30 kap miljöbalken (1998:808) och förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter skall miljösanktionsavgift tas ut för de överträdelser
och med de belopp som anges i bilagan till förordningen. Enligt 30 kap 1 §
miljöbalken ska miljösanktionsavgift påföras även om överträdelsen inte har
skett med uppsåt eller av oaktsamhet.
Enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd är det förbjudet att utan att anmälan till den kommunala
nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten.
Enligt 3 kap 2 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter skall
vid överträdelse av 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899) utgå om 1 000 kronor.
Av 30 kap 3 § miljöbalken framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar
om miljösanktionsavgift skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att
yttra sig.
Beslutsunderlag
Information om miljösanktionsavgifter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg och miljönämnden

2013-11-06

Information om betalning av miljösanktionsavgift (från Kammarkollegiet)
Hur man överklagar hos Mark- och miljödomstolen
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av 30 kap. 3 § miljöbalken och
3 kap 2 § i förordningen om miljösanktionsavgifter, att xxx, ska betala
miljösanktionsavgift om 1000 kr för inrättande av värmepumpsanläggning
innan inlämnad anmälan. Avgifterna ska betalas senast inom 30 dagar från
att Ni har delgivits detta beslut och enligt särskild betalningsuppmaning från
Kammarkollegiet.
Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen
dom (se 30 kap. 5 § andra stycket miljöbalken) och beloppet förfaller
sålunda till betalning detta datum, även om detta beslut överklagas. Se
bifogade informationsmaterial.

Expedieras till
Bilagor
Information om miljösanktionsavgifter
Information om betalning av miljösanktionsavgift (från Kammarkollegiet)
Hur man överklagar hos Mark- och miljödomstolen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 127

2013-11-06

Dnr 592.13.40 Ecos 628.13.427

Miljöärende
Sekretess enligt 18 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bygg och miljönämnden

§ 128

2013-11-06

Dnr 771.13.41 Ecos 709.13.406

Förändring av tillsynsavgift för xxx
Sammanfattning
xxx är klassade enligt Årjängs kommuns taxa för risk- och resursbedömning
för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd antagen av Kommunfullmäktige
2010-12-15, 156 §, i avgiftsklass 9 och 4 och riskkolumn 0. Avgiftsklass 9
och 4 motsvarar tillsammans 26 timmar. xxx är certifierade enligt ISO 9001:
2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:1 och har haft tillsyn 2002, 2004,
2005, 2010, 2011 och 2013. Ingen tillsyn har föranlett någon större åtgärd. I
taxa finns utrymme att sänka den årliga tillsynsavgiften och baserat på xxx
avgiftsklass 9 och 4 kan tillsynsavgiften sänkas till 19 timmar enligt
taxebilaga 4 eller till timavgift.
Beslutsunderlag
Enligt 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808) får kommunen ta ut avgift för
tillsyn enligt miljöbalken enligt taxa som kommunen bestämmer.
Kommunfullmäktige i Årjäng har fastställt en sådan taxa. Taxan bygger på
en modell som Sveriges kommuner och landsting har tagit fram.
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga
omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller
efterskänkas.
Bygg- och miljönämndens beslut
xxx årliga tillsynsavgift ändras så den baseras på timavgift utifrån faktiska
antal tillsynstimmar aktuellt år.

Expedieras till:
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Utdragsbestyrkande
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Bygg och miljönämnden

§ 129

Dnr 2013.774

Sammanträdestider 2014
Administrativa avdelningens förslag på sammanträdedagar 2014 bygger på
en sammanträdescykel enligt nedan:
Vecka 1:

Kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden

Vecka 2:

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott, stöd- och
omsorgsnämndens arbetsutskott

Vecka 3:

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsens arbetsutskott, byggoch miljönämndens arbetsutskott

Vecka 4:

Kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
stöd- och omsorgsnämnden

Beslutsunderlag
Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse dat. 2013-10-02
Nämndsekreterarens yttrande, dat. 2013-09-30.
Förslag på sammanträdesdagar 2014.
Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse dat. 2013-10-23
Nämndsekreterarens yttrande, dat. 2013-10-23.
Förslag på sammanträdesdagar 2014
Arbetsutskottets förslag till Bygg-och miljönämnden
Bygg-och miljönämnden godkänner förslaget med sex veckors intervaller.

Expedieras till:
Administrativa avdelningen
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