PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2012-10-25

Plats och tid

Sunnanåsrummet, plan 2, Förvaltningshuset Ljusdal
2012-10-25, kl.08.30 – 12.00

Beslutande

Rolf Paulson (SRD), ordförande
Klas Eliasson (M), vice ordförande
Tommy Borg (S)
Björn Mårtensson (S)
Jörgen Johansson (C), ersättare för John Nyman (C)

Övriga deltagande

Peter Nystedt, Räddningschef
Anders Berg, Plan- och byggchef
Karin Hansson, Miljöchef
Christina Eriksson, sekreterare

Utses att justera

Björn Mårtensson (S)
Justeringens plats och tid

Samhällsutvecklingsförvaltningen, plan 4, 2012-10-25, kl.16.00

Underskrifter

Sekreterare
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Paragrafer

79 - 86

Christina Eriksson
Ordförande

............................................................................

Rolf Paulson
Justerande
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Björn Mårtensson

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-10-25

Datum för anslags uppsättande:

2012-10-26

Förvaringsplats för
protokollet

Samhällsutvecklingsförvaltningen,
plan 4, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

Datum för anslags nedtagande:
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Christina Eriksson
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2012-10-25

Innehållsförteckning

sid.nr

§ 79 Lägesrapport från Räddningstjänsten.
§ 80 Skrivelse ang. vägförfrågan inom strandskyddsområde
på Nor 4:11, Järvsö, Bygg 2012/301.
§ 81 Lägesrapport från Plan- och byggenheten.
§ 82 Bemötande av Länsstyrelsens synpunkter på
tillsyn av rökfria skolgårdar, Adm 2012/15.
§ 83 Lägesrapport från Miljöenheten.
§ 84 Redovisning av ärendehantering vid fel och brister
beträffande tillträdes- och skyddsanordningar på tak.
§ 85 Diskussion angående framtida medier för kallelseoch protokollutskick.
§ 86 Myndighetsnämndens delegeringsbeslut.
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2012-10-25

§ 79
Lägesrapport från Räddningstjänsten
Räddningschef Peter Nystedt informerar i sin lägesrapport från Räddningstjänsten.
Larmstatistik
Utryckningsstatistik
Utbildning
Personalrekrytering
Budget
-o-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2012-10-25
Bygg 2012/301

§ 80
Skrivelse angående vägfråga inom strandskyddsområde på
Nor 4:11 i Järvsö
Beslut
Den avgrävda vägen är inte att betrakta som att strandskyddsdispensen beviljad den 2012-04-22,
MN § 79/10 missbrukats.
Ärendet
Klagomål har inkommit om att en väg grävts av i anslutning mot Österikevägen. Den klagande
anser att den strandskyddsdispens som getts har missbrukats, då mer mark annekterats än vad som
dispensen medger. Enligt beviljad dispens får endast den del som är markerad som tomtplats på den
till beslutet tillhörande karta användas som tomtmark. Enligt beslutet skall dessutom tomtplatsen
avskiljas med staket eller häck.
Skäl till beslut
Markägaren som innehar jordbruksfastigheten som omger det hus som dispensen omfattar har grävt
av en väg som går utmed Pollaviken mellan Norvägen och Österikevägen samt tagit bort en
vägtrumma.
Nämnden anser inte att detta är betrakta som att dispensen missbrukats, vägen går fortfarande
framför den del som omfattas av dispensen, även om den är avgrävd. Nämnden tar inte ställning till
huruvida att gräva av vägen är tillåtligt eller inte, det är inte en fråga som berör plan- och bygglagen
eller miljöbalken avseende strandskydd.
-o-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2012-10-25

§ 81
Lägesrapport från Plan- och byggenheten
Plan- och bygglovschef Anders Berg informerar i sin lägesrapport från Plan – och byggenheten.
Ärendestatistik
Aktiviteter
Budget
-o-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2012-10-25
Adm 2012/15

§ 82
Myndighetsnämndens bemötande av Länsstyrelsens uppmärksammade
brister inom tillsynen av rökfria skolgårdar
Denna skrivelse omfattar endast punkt 3, rökfria skolgårdar i Länsstyrelsens beslut dnr 705-2030-12
Bakgrund
Länsstyrelsen har den 18 april 2012 genomfört ett tillsynsbesök i kommunen. Vid besöket träffade
Länsstyrelsen kommunens alkohol- och tobakshandläggare, folkhälsostrateg/drogsamordnare,
miljöinspektör och verksamhetschef för alkohol- och tobaksfrågor.
Under besöket uppmärksammades följande brister hos kommunen:
1. Att en skriftlig tillsynsplan för alkoholområdet saknas
2. Att delegationsordningen inte är komplett
3. Att ingen tillsyn över rökfria skolgårdar har genomförts under 2011
I dagsläget har myndighetsnämnden ansvaret för tobakstillsynen på skolgårdarna, 2 § punkt 1
tobakslagen (1993:581). Tillsynen sker i dag samordnat med den tillsyn som sker inom
hälsoskyddsområdet.
Kommande åtgärder
Under 2010 genomfördes ett tillsynsprojekt som omfattade skolgårdar på Slottegymnasiet och de
fem högstadieskolorna. De brister som uppmärksammades inom ramen för projektet har meddelats
till respektive skola. Som ett led i tillsynsprojektet kommer miljöenheten under hösten 2012 att
uppmana de besökta skolorna att inkomma med en redovisning av de insatser som genomförts för
att åtgärda bristerna.
Miljöenheten har under 2013 för avsikt att göra en förstärkning av tillsynen inom
hälsoskyddsområdet, vilket också ger positiva följer för tobakstillsynen.
Delegationsordning
Med utgångspunkt i att tillsyn ska bedrivs så effektivt som möjligt anser myndighetsnämnden att
den del av tobakstillsynen som omfattar 2 § 1 punkten i tobakslagen ska vara delegerat till
myndighetsnämnden. Genom att samordna tobakstillsynen enligt 2 § punkt 1 med tillsynen över
bland annat undervisningslokaler enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(1998:899) sker en rationalisering och förenkling av den kommunala tillsynen.
-o-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2012-10-25

§ 83
Lägesrapport från Miljöenheten
Miljöchef Karin Hansson informerar i sin lägesrapport från Miljöenheten.
Ärendebalans
Aktiviteter och händelser
-o-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2012-10-25

§ 84
Redovisning av ärendehantering vid fel och brister beträffande
tillträdes- och skyddsanordningar på tak.
Bordläggning.
-o-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2012-10-25

§ 85
Diskussion angående framtida medier för kallelse- och protokollutskick
Christina Eriksson, sekreterare, kontrollerar huruvida abonnemang till läsplattor fungerar.
-o-

Justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2012-10-25

§ 86
Myndighetsnämndens delegeringsbeslut
Nämnden fattar beslut om att nedanstående delegeringsbeslut anslås.

Ärendet
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde
Bygg
Beslut nummer: 472 – 550/12
Miljö
Beslut nummer: 527 - 582/12
Räddning
Beslut nummer LSO 15/12, LBE 28/12
Sotning
Beslut nummer 88 - 166/12
-o-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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