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BOM 2016/12.01

Dnr BOM 2016/328.01

Redovisning delegationsbeslut
Beslut i bygglovsärenden
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Beslut i miljö- och hälsoskyddsärenden
Bygg- och miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-26

BOM 2016/12.01

Dnr BOM 2016/223.21

Antagande av detaljplaneändring för del av Silbodals
Prästgård 1:9
Planen hanteras med ett standardförfarande. Under granskningstiden som har
pågått mellan 2016-08-03 till 2016-08-26 har underrättelse skett till berörda
förvaltningar inom kommunen, statliga verk, länsstyrelsen samt berörda
sakägare och andra med väsentligt intresse av planen.
Under granskningstiden har totalt fem (5) skriftliga yttranden inkommit.
Utlåtandet redovisar de skriftliga synpunkterna som har inkommit samt
kommentarer till dessa. Samtliga skriftliga inkomna synpunkter förvaras i sin
helhet i planakten hos Samhällsbyggnadskontoret på Årjängs kommun.
Detaljplanen ska möjliggöra personalparkering till skolverksamheten.
Beskrivning av ärendets gång
Detaljplanen har varit ute på granskning och alla inkomna yttranden har
blivit kommenterade. Den ända justering som krävs är att komplettera med
parkering även inom u-området.
Det är en inkommen synpunkt som inte blivit tillgodosedd och det är
önskemålet om att flytta parkeringen.
Beslutsunderlag
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 §64
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2016-09-21
Planbeskrivning för del av Silbodals Prästgård 1:9
Plankarta för del av Silbodals Prästgård 1:9
Granskningsutlåtande för del av Silbodals Prästgård 1:9
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden föreslås godkänna granskningsutlåtandet enligt
punkterna nedan och att antagandehandlingarna godkänns.
- Plankarta justeras så att parkering även tillåts inom u-området.
- Planen kompletteras med att om hela området som pekas ut som parkering
tas i bruk ska någon from av växtlighet (buskar/träd) planeras i kanten mot
norr mot bostadshusen.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekten
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Dnr BOM 2016/20.04

Ekonomirapport/ ekonomiåret för 2016
Årsprognosen för Bygg- och miljönämnen beräknas att bli +/- 0.
Bygglovsintäkterna har en årsprognos som visar på underskott, då intäkterna
har varit lägre än budgeterat.
Miljö- och hälsoskydd har lägre intäkter än budgeterat, då avdelningen
återigen haft personalombyten.
Bostadsanpassningen har en avvikelse som visar på ett överskott, då
kostnaderna har varit lägre än budgeterat.
Beslutsunderlag
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 §65
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2016-09-21
Delårsrapport per 2016-08-31 för Bygg- och miljönämnen dnr:2016/20.04
Bygg- och miljönämndens beslut
Delårsrapport per 2016-08-31 godkänns.
Beslutet skickas till
Bygg- och miljöchef
Förvaltningsekonom
Ekonomichef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-26

BOM 2016/12.01

Dnr BOM 2016/752.01

Sammanträdestider för bygg och miljönämnden 2017
Administrativa avdelningen har tillsammans med ekonomiavdelningen tagit
fram ett förslag på sammanträdesdagar 2017 för bygg och miljönämndes
arbetsutskott och bygg och miljönämnden.
Beslutsunderlag
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 §66
Sekreterarens tjänsteskrivelse 2016-09-27
Sammanställning sammanträdesdagar 2017
Bygg- och miljönämndens beslut
Sammanträdesdagar för bygg och miljönämndens arbetsutskott och bygg och
miljönämnden, antas.
Med tillägg att Bygg och miljönämndens sammanträden börjar 13.30
Beslutet skickas till
Samtliga tjänstemän inom bygg och miljö
Nämndsekreterare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-26

BOM 2016/12.01

Dnr BOM 2016/654.23

Juskog 1:14, Ansökan bygglov, 72 m stadgad mast, 3
teknikbodar
xxx ansöker om bygglov för nybyggnation av mobilmast med en höjd om 72
m samt tre stycken teknikbodar på fastigheten Juskog 1:14 i Årjängs
kommun.
Aktuellt område är belägen utanför detaljplanelagt och strandskyddat
område. Inga övriga kända natur- eller kulturvärden i området.
Berörda grannar och andra sakägare har givits möjlighet att yttra sig i
ärendet.
Beslutsunderlag
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 §67
Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2016-10-18
Ansökan om bygglov
Situationsplan, planritning, fasadritning
Anmälan om kontrollansvarig
Bygg- och miljönämndens beslut
- Bygglov beviljas för mobilmast samt teknikbodar enligt ansökan.
- Avgift för bygglovet fastställs till 10 986 kr. Faktura skickas separat.
- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas Benjamin Toofani med behörighetsklass
komplicerad art, enligt byggherrens förslag.
Yttranden
Enligt plan- och bygglagen 9:25 § ska kända sakägare beredas tillfälle att
yttra sig om åtgärden sker i ett område som inte omfattas av detaljplan och
åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd. Eftersom aktuellt område är
belägen utanför detaljplanelagt har berörda grannar hörts i ärendet.
En fastighetsägare på Kroken 1:5 har inkommit med erinringar och anser att
kompletterande underlag såsom riskanalys, teknisk beskrivning, karta
strålningsutbredning, riktning för sändningslober, täckningsområde krävs för
att kunna yttra sig som sakägare. Han anser även att underlaget han fick är
bristfälligt och påpekar samtidigt att placering av mobilmast är olämplig
miljöpåverkan i orörd naturmiljö.
Sökanden har fått möjlighet att bemöta inkomna synpunkter. Sökanden
inkom därefter med kompletterande underlag. Vi anser att underlaget är
tillräckligt för att nämnden kan göra en bedömning i ärendet.
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Skäl till beslut
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § ska bygglov ges för en åtgärd utanför
ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3,
6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har
prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden har lämnat ett
startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas.
Innan byggnaden tas i bruk måste slutbesked ha meddelats (enligt 10 kap 4 §
PBL).
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. Sökanden
upplyses också om att bygglovet ännu inte vunnit laga kraft.
Byggherren skall enligt PBL 10 kap 5§ se till att varje bygg-, rivnings- och
markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med
de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut
som har meddelats med stöd av lagen. Byggherren skall vidare se till att
kontroll och prövning utförs i tillräcklig omfattning.
Beslutet skickas till
xxx
xxx
Underrättelse om beslutet till
Berörda grannar
Post- och inrikes tidningar
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Diarienummer

2016-10-26

BOM 2016/12.01

Dnr BOM 2016/151.23

Töcksmarks Bön 1:166 - Tidsbegränsat bygglov för
container
xxx har till Bygg- och miljönämnden lämnat in en ansökan om tidsbegränsat
bygglov för uppställning av container på fastigheten Töcksmarks-Bön 1:166.
Ansökan avser bygglov t.o.m. 31 oktober 2017.
Fastigheten omfattas av detaljplan vilken anger markanvändningen handel.
Åtgärden ansökan avser bedöms vara förenlig med planen bortsett från att
containern planeras att placeras på mark som enligt detaljplanen ej får
bebyggas, sk. prickmark.
Berörda grannar har hörts i ärendet i enlighet med plan- och bygglagen 9
kap. 25 §.
Beslutsunderlag
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 §68
Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2016-10-13
Ansökan om bygglov samt beskrivning av behov av container
Situationsplan
Foto av container på plats
Bygg- och miljönämndens beslut
- Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 31 oktober 2017 beviljas i enlighet med 9 kap
33 § plan- och bygglagen
- Avgift för bygglovet fastställs till 3 190 kr. Faktura skickas separat.
- Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
- Startbesked för att påbörja åtgärden beviljas med stöd av 10 kap 23 § planoch bygglagen.
Följande handlingar skall inkomma till bygg- och miljönämnden som
underlag för slutbesked:
- Intyg från byggherren om att åtgärden är överensstämmer i enlighet med
beviljat bygglov.
Skäl till beslut
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 33 § får ett tidsbegränsat bygglov ges för
en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt
30-32 a §§. Detta gäller om sökanden begär det och åtgärden avses pågå
under en begränsad tid.
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Sökanden har inkommit med förklaring om ett tillfälligt lagringsbehov.
Åtgärden bedöms inte inverka menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt
medföra fara eller olägenhet för omgivningen.
Upplysningar
Innan byggnaden tas i bruk måste slutbesked ha meddelats (enligt 10 kap 4 §
PBL).
Sökanden upplyses också om att bygglovet ännu inte vunnit laga kraft och
att beslutet kan överklagas.
Byggherren skall enligt PBL 10 kap 5§ se till att varje bygg-, rivnings- och
markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med
de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut
som har meddelats med stöd av lagen. Byggherren skall vidare se till att
kontroll och prövning utförs i tillräcklig omfattning.
En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste
tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid går ut. Byggherren bär
ansvaret för att avveckling sker i tid och för att platsen återställs. Om detta
inte sker blir åtgärden olovlig och bygg- och miljönämnden är skyldig att
ingripa enligt 11 kap. plan- och bygglagen.
Beslutet skickas till
xxx
Information om beslutet
Post- och inrikes tidningar
Berörda grannar
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-26

BOM 2016/12.01

Dnr BOM 2016/748.23

Töcksmarks-Bön 1:254 - Ändrad användning
xxx ansöker om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från
kontor/industrilokal till boende på fastigheten Töcksmarks-Bön 1:254.
Fastigheten omfattas av detaljplan upprättad 1974 som möjliggör
verksamheter för industriändamål.
Beslutsunderlag
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 §69
Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2016-10-13
Ansökan om bygglov
Situationsplan, planritning.
Bygg- och miljönämndens beslut
- Tidsbegränsat bygglov gällande till 2017-11-01 lämnas för ändrad
användning från kontor/industrilokal till boende enligt ansökan.
- Avgift för bygglovet fastställs till 19 350 kr. Faktura skickas separat.
- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas Jonas Jonehög, enligt byggherrens förslag.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden har lämnat ett
startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap.
4 § PBL. Om byggnadsverket tas i bruk innan slutbesked meddelats kommer
en sanktionsavgift att utdömmas.
Byggherren skall enligt PBL 10 kap 5§ se till att varje bygg-, rivnings- och
markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med
de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut
som har meddelats med stöd av lagen. Byggherren skall vidare se till att
kontroll och prövning utförs i tillräcklig omfattning.
Sökanden upplyses om att tillståndet upphör att gälla om arbetet inte har
påbörjas inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen). Sökanden
upplyses också om att bygglovet ännu inte vunnit laga kraft.
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Sökande/byggherren uppmärksammas på att tiden för överklagan är ca 5
veckor efter beslut om bygglov. Det är lämpligt att kontrollera med miljöoch byggkontoret om någon överklagan inkommit
Beslutet skickas till
Beslutet delges
xxx
Underrättelse om beslutet till
Berörda grannar
Post -och inrikes tidningar
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-26

BOM 2016/12.01

Dnr BOM 2016/691.23

Silbodals-Låbbyn 1:55 - Bygglov nybyggnad
bostadshus
xxx ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostad om ca 222
kvadratmeter på fastigheten Silbodals-Låbbyn 1:55 i Årjängs kommun.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. Berörda grannar har
givits möjlighet att yttra sig i ärendet i enlighet med 9 kap. 25 § plan- och
bygglagen t.o.m. 2016-11-01.
Beslutsunderlag
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 §71
Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2016-10-13
Ansökan om bygglov
Situationsplan, plan- och fasadritningar
Anmälan om kontrollansvarig
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygglovhandläggaren får delegation på att fatta positivt beslut i ärendet om
inga negativa yttranden inkommer.
Jäv
Kermith Andersson (M) deltog inte pga. jäv.
Beslutet skickas till
Bygglovshandläggare
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BOM 2016/12.01

Dnr BOM 2016/560.22

Ärlan 16 - Sanktionsavgift för installation utan
startbesked
Ärendet avser byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan
startbesked på fastigheten Ärlan 16.
Genom protokoll från Sotarhuset i Årjäng AB, daterad 2016-07-10, har
bygg- och miljönämnden fått kännedom om att installation av eldstad har
skett på fastigheten Ärlan 16. Installationen har utförts utan erhållet
startbesked.
Bygg- och miljönämnden fick en anmälan om installation av eldstad 201606-21 på fastigheten Ärlan 16. En kontrollplan inkom till byggnadskontoret
2016-08-01 och startbesked skickades 2016-08-02. Därefter inkom
besiktningsprotokollet som är daterad 2016-07-10. Detta innebär alltså att
arbetet med installation av braskamin hade påbörjat och var färdigt utan
startbesked.
Fastighetsägaren har givits tillfälle att yttra sig i ärendet innan bygg- och
miljönämnden fattar beslut om byggsanktionsavgift. Detta genom ett
kommuniceringsbrev daterad 2016-08-31. Inget yttrande inkom till
byggnadskontoret.
Beslutsunderlag
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 §72
Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2016-10-13
Besiktningsprotokoll och kontrollplan från Sotarhuset i Årjäng AB
Bygg- och miljönämndens beslut
- Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (PBL) påförs xxx, ägaren av
fastigheten Ärlan 16, en byggsanktionsavgift för att ha installerat en eldstad
utan startbesked. Enligt 9 kap. 13 § Plan- och byggförordningen (PBF)
uppgår byggsanktionsavgiften för åtgärden till 2215 kr.
- Med stöd av 11 kap. 53 a § PBL sätts byggsanktionsavgiften ned
till hälften, vilket leder till en byggsanktionsavgift på 1107,50 kr.
- Bygg och miljönämnden beslutar att ge slutbesked för installationen av
eldstaden med stöd av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen. Eldstaden får tas i
bruk.
Skäl till beslut
Enligt 11 kap. 5§ PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL.

Justerandes sign

15 (29)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bygg- och Miljönämnden

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-26

BOM 2016/12.01

Bygg- och miljöavdelningen konstaterar att en anmälningspliktig åtgärd har
utförts på fastigheten Ärlan 16 utan erhållet startbesked.
Fastighetsägaren har givits tillfälle att yttra sig i ärendet samt givits
möjlighet till rättelse innan Bygg- och miljönämnden fattat beslut om
byggsanktionsavgift.
Enligt 11 kap. 51§ PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut bl.a. om någon
bryter mot bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av 9
kap. PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Enligt 9 kap. 7 § PBF uppgår sanktionsavgiften för den påbörjade åtgärden
till 2215 kr.
Enligt 11 kap 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har
begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Huvudregeln är
dock att sanktionsavgift ska tas ut enligt fastställt belopp i PBF, nedsättning
endast i undantagsfall.
Vid prövningen angående nedsättning av en byggsanktionsavgift ska det
enligt 11 kap 53 a § 2 st. PBL särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan
anses vara av mindre allvarlig art.
I detta ärende har sotaren varit på plats för besiktning efter installation.
Eldstaden har installerats på ett korrekt sätt, medför inte någon fara för liv
eller hälsa och uppfyller alla materiella samhällskrav, vilket enligt prop.
2012/13:104 kan vara en förmildrande omständighet vid bedömningen
angående nedsättning av byggsanktionsavgiften.
Mot bakgrund av ovanstående bedöms byggsanktionsavgiften inte stå i
rimlig proportion till överträdelsen, byggsanktionsavgiften bör sättas ned.
Upplysningar
Avgiften ska betalas till Årjängs kommun inom två månader efter det att
beslutet har delgetts den avgiftsskyldige och vunnit laga kraft. En faktura
kommer att skickas ut separat.
Hur man överklagar (se bilaga)
Beslutet skickas till
Delges med besvärshänvisning
xxx
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Taxor för bygglovshandläggningen
Taxorna ska ses över inför årsskiftet
Beslutsunderlag
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 §73
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg och miljöchefen ser över taxorna
- Taxa för komplementbyggnad inom strandskyddsområde, där tidigare
beslut om strandskydd finns sänks till 3544:- Taxa för nybyggnation på samma plats där äldre byggnad stått på redan
ianspråktaget område inom strandskydd sänks till 3544:-
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Avgifter för livsmedelskontrollen 2017
Förslag på ny avgift för livsmedelskontrollen har framtagits
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
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
Beslutsunderlag
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 §74
Bygg- och miljönämndens beslut
För Årjängs kommuns kontroll av livsmedel utgår 2017 timavgiften
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- Timavgift för planerad kontroll 1283 kr
- Timavgift för godkännande 1283 kr
- Timavgift för extra offentlig kontroll 984 kr
- Timavgift för registrering 984 kr
Avgiften skall räknas om årligen då den bygger på antalet kontroll timmar
det aktuella året.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Rutin - Anlitande av laboratorier
Livsmedelsinspektörerna har sett över och uppdaterat rutinen.
Beslutsunderlag
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 §75
Bygg- och miljönämndens beslut
Rutinen antas
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Dnr BOM 2016/77.46

Rutin - Beslut om årlig kontrolltid livsmedel
Livsmedelsinspektörerna har sett över och uppdaterat rutinen.
Beslutsunderlag
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 §76
Bygg- och miljönämndens beslut
Rutinen antas
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Rutin för registrering av livsmedelsanläggning
Livsmedelsinspektörerna har sett över och uppdaterat rutinen.
Beslutsunderlag
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 §77
Bygg- och miljönämndens beslut
Rutinen antas
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Dnr BOM 2012/458.40

Rutin - Skapa nytt livsmedelsärende i ECOS
Livsmedelsinspektörerna har sett över och uppdaterat rutinen.
Beslutsunderlag
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 §78
Bygg- och miljönämndens beslut
Rutinen antas
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Dnr BOM 2013/576.46

Rutin - Upprättande av rutin i livsmedelskontrollen
Livsmedelsinspektörerna har sett över och uppdaterat rutinen.
Beslutsunderlag
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 §79
Bygg- och miljönämndens beslut
Rutinen antas
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Rutin - Användandet av skyddskläder vid
livsmedelsinspektioner
Livsmedelsinspektörerna har sett över och uppdaterat rutinen.
Beslutsunderlag
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 §80
Bygg- och miljönämndens beslut
Rutinen antas
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Dnr BOM 2012/457.40

Rutin - Förvaring av större mängder livsmedel
Livsmedelsinspektörerna har sett över och uppdaterat rutinen.
Beslutsunderlag
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 §81
Bygg- och miljönämndens beslut
Rutinen antas
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Rutin - Eventuell intressekonflikt
Livsmedelsinspektörerna har sett över och uppdaterat rutinen.
Beslutsunderlag
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 §82
Bygg- och miljönämndens beslut
Rutinen antas
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Rutin - Upphörande av verksamhet
Livsmedelsinspektörerna har sett över och uppdaterat rutinen.
Beslutsunderlag
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 §83
Bygg- och miljönämndens beslut
Rutinen antas
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Reglemente för Bygg och miljö och andra nämnder i
Årjängs kommun (Yttrande)
Ett förslag till nytt reglemente för kommunstyresen och nämnderna i Årjängs
kommun har tagits fram och bygg och miljönämnden har getts tillfälle att
yttra sig över reglementet
Beslutsunderlag
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 §84
Förslag till reglemente 2016-06-26
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg och miljönämndens vill framföra följande åsikter på nytt reglemente:
- Vem ska ta ansvaret för trafiknämnden när inte bygg och miljönämnden har
kvar ansvaret.
- I förslag till reglemente rubrik Fritid 1. (sidan 16) står det ”planering och
utveckling av bredd- och elitidrott samt idrotts- och fritidsanläggningar”.
Nämnden anser inte att kommunen ska arbeta med elitidrot utan med en
bredd idrott för alla.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens beredning

Justerandes sign

29 (29)

Utdragsbestyrkande

