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PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2018-06-14

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 8.30

Beslutande

Per Olov Persson (M)
Tommy Borg (S)
John Nyman (C)
Sune Frost (MP)
Lasse Bergqvist (L)

Övriga deltagande

Karin Hansson, miljöchef
Peter Nystedt, räddningschef
Roland Nilsson, bygglovhandläggare

Ej beslutande ersättare

Jan Nordlinder (S)

Lasse Bergqvist (L)

Utses att justera

Räddningstjänsten, Ljusdal 2018-06-14, kl.11.30

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

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

Karin Hansson §56-60
Kristin Wallberg §61-67
Ordförande

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

Per Olov Persson
Justerande

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

Lasse Bergqvist

Paragrafer

56 - 67
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Organ

Myndighetsnämnden
2018-06-14

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande:

2018-06-14

2018-07-06
Samhällsutvecklingsförvaltningen,
plan 4, Förvaltningshuset, Ljusdal

Förvaringsplats för
protokollet

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

Underskrift

Justerare

Datum för anslags nedtagande:

Karin Hansson, Kristin Wallberg

Utdragsbestyrkande

2
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2018-06-14
MYNDIGHETSNÄMNDEN

Innehållsförteckning
MYN §56 Lägesrapport Räddningstjänsten
MYN §57 Ansökan om bygglov för nybyggnad av
fiskodling på Ljusdals-Vik 3:13, del av, i Ljusdal
MYN §58 Förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus
på Grönås 19:1, del av, i Järvsö
MYN §59 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enfamiljshus och garage/carport på JärvsöKyrkby 3:37, del av, i Järvsö
MYN §60 Ansökan om bygglov för nybyggnad av
affärshus på Kläppa 27:13, 27:14 och 27:15 i
Ljusdal
MYN §61 Riktlinjer gällande branta slänter mot Ljusnan
och andra vattendrag som mynnar ut i Ljusnan
MYN §62 Lägesrapport Plan- och bygg
MYN §63 Lägesrapport Miljö
MYN §64 Remiss policy Arbetsmiljö och hälsa
MYN §65 Remiss Riktlinjer om jämställdhet och mångfald
MYN §66 Delegationsbeslut
MYN §67 Övriga frågor

Justerare

Utdragsbestyrkande

4
5-7
8-9
10 - 11
12 - 14
15 - 16
17
18
19
20
21
22

4(22)

PROTOKOLL
Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2018-06-14
INFO.2018.1

§56
Lägesrapport Räddningstjänsten
Räddningschef Peter Nystedt informerar i sin lägesrapport från Räddningstjänsten om:
Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2018-06-14
BYGG.2018.198

§57
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fiskodling på Ljusdals-Vik 3:13, del av, i
Ljusdal
Myndighetsnämndens beslut
·

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap.
3 § plan- och bygglagen.
Som villkor för beslutet gäller
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig antas
·
Avgiften för beslutet är 66 022 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan diarieförd 2018-05-18
Ritningar diarieförd 2018-05-18
Ritningar diarieförd 2018-05-30
Situationsplan diarieförd 2018-05-18
Teknisk beskrivning diarieförd 2018-06-01
Kontrollansvarig diarieförd 2018-05-18
Ärendet
Beslutet avser: Ansökan om bygglov för nybyggnad av fiskodling på Ljusdals-Vik 3:13, del av, i
Ljusdal.
Sökande: CIBUM AB, BOX 55667, 102 15 STOCKHOLM.
Sökanden har för avsikt att uppföra en fiskodling som är planerad att byggas ut i etapper. Bygglovet
som nu söks avser etapp 1 som består av kontors- och personalutrymmen samt en fiskodlingsenhet.
Vattenförsörjning kommer att ske via egen borrad brunn och ett reningsverk för
fiskodlingsanläggningen kommer även att monteras. Den del som avser kontors- och
personalutrymmen kommer att uppföras i tre våningar där endast plan 1 kommer att inredas i första
etappen. I följande etapper kommer de övriga våningsplanen att inredas och vara tillgängligt med
hiss.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2018-06-14

Förutsättningar
Planförutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan 915. Ett planarbete pågår med att ta fram en ny detaljplan för
området som är anpassat till den planerade fiskodlingens verksamhet.
Yttranden
Åtgärden bedöms följa gällande detaljplan och därför har ingen underrättelse skickats.
Motivering till beslut
Sökt åtgärd bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen.
Upplysningar
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning.
- Åtgärden bedöms kräva tillstånd av eller anmälan eller registrering till miljö.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän
myndighetsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat enligt 10 kap 4 § planoch bygglagen.
Myndighetsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov
upphör att gälla.
Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som beslutet kungjorts i Postoch Inrikestidningar. Projektet påbörjas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner
laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta Plan- och bygg för att planera in lämplig tid för
tekniskt samråd.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll, behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning
och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan och bygg.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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MYNDIGHETSNÄMNDEN

2018-06-14

Sändlista
Beslutet delges
Sökande och KA (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Ljusdals kommun, markhandläggare (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Ljusdal Energi (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Ljusdal Vatten (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Närljus (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Underrättelse om beslutet per brev
Sakägare, "rågrannar"
Övriga kända sakägare om inte för många (meddelas om vad som står i POIT)
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Hur man överklagar, se bilaga.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2018-06-14
BYGG.2018.190

§58
Förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus på

del av, i Järvsö

Myndighetsnämndens beslut
·

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att bygglov för den
sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående tillhörande villkor och upplysningar. Beslutet
är med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

Villkor
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och
·
bygglagen.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att
·
beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.
Myndighetsnämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till landskapsbild och
·
rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att samråda med plan och bygg före
bygglovsansökan.
Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver separat tillstånd. Detta
·
söks hos samhällsutvecklingsförvaltningens miljöenhet.
Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning kan lösas på ett
·
ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.
Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell förekomst av
·
markradon och gällande grundförhållanden.
Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som ungefärlig beträffande
·
byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska redovisas på situationsplanen i
bygglovansökan.
Avgiften för beslutet är 4 800 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Handlingar som ingår i beslutet
Foto diarieförd 2018-05-15
Situationsplan diarieförd 2018-05-15
Karta diarieförd 2018-05-15
Karta diarieförd 2018-05-23
Ärendet
Beslutet avser: Förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus på Grönås
, del av, i Järvsö .
Sökande:
Sökanden har för avsikt att avstycka en tomt ifrån fastigheten Grönås
och där uppföra ett
enfamiljshus på ca 200 m2 samt fristående garage.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018-06-14

Infart till tomten kommer att ske mot befintlig väg. Avlopp kommer att utföras med
trekammarbrunn och infiltrering. Vattenförsörjningen sker genom anslutning till befintlig
vattenförening. Kraftledning som finns redovisad på kartan kommer att demonteras och ersättas
med nedgrävd ledning under 2018.
Förutsättningar
Planförutsättningar
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Yttranden
Ansökan har skickats som underrättelse till grannar och sakägare som inte haft några synpunkter på
åtgärden.
Motivering till beslut
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och bygglagen (markens
lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.
Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande
bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet
vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.

Sändlista
Beslutet delges
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Information om beslutet per infobrev
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do)

Hur man överklagar, se bilaga.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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MYNDIGHETSNÄMNDEN

2018-06-14
BYGG.2018.66

§59
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus och garage/carport
på Järvsö-Kyrkby
, del av, i Järvsö
Myndighetsnämndens beslut
·

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att bygglov för den
sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående tillhörande villkor och upplysningar. Beslutet
är med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

Villkor
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och
·
bygglagen.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att
·
beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.
Myndighetsnämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till landskapsbild och
·
rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att samråda med plan och bygg före
bygglovsansökan.
Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning kan lösas på ett
·
ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.
Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell förekomst av
·
markradon och gällande grundförhållanden.
Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som ungefärlig beträffande
·
byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska redovisas på situationsplanen i
bygglovansökan.
Avgiften för beslutet är 4 800 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan med beskrivning diarieförd 2018-02-26
Ärendet
Beslutet avser: Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus och garage/carport på
Järvsö-Kyrkby
, del av, i Järvsö.
Sökande:
Sökanden avser att uppföra ett enfamiljshus i ett plan samt garage/carport. Fastigheten ägs av
Ljusdals kommun som lämnat positivt besked om försäljning av tomt tillsökanden, Dnr. 00424/17.
Infart till tomten kommer att ske via befintlig väg som tidigare varit tillfartsväg till temporära
åldringsbostäder som tidigare var belägna på Ljusdalshems fastighet. Ett nyttjanderättsavtal skall
upprättas mellan Ljusdalshem och sökanden avseende tillfartsvägen. På området där enfamiljshuset
är avsett att placeras finns även ledningar för fjärrvärme, fiber samt vatten och avlopp.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kontakt med Ljusdal energi avseende eventuell flytt av ledningar måste ske senast i samband med
bygglovansökan.
Förutsättningar
Planförutsättningar
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse.
Yttranden
Ansökan har skickats som underrättelse till grannar och sakägare som inkommit med synpunkter.
Inkomna synpunkter från grannar och sakägare har kommunicerats med fastighetsägaren och
sökanden.
Motivering till beslut
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och bygglagen (markens
lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.
Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande
bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet
vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.

Sändlista
Beslutet delges
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
och
Ljusdals kommun, fastighetsägare (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Annan part dvs ägare eller innehavare av tomt eller fastighet som gränsar till den tomt eller
fastighet som beslutet avser och haft invändningar (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Remissinstanser
Ljusdal energiföretag AB (kopia på beslutet)
Information om beslutet per infobrev
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar

Hur man överklagar, se bilaga.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018-06-14
BYGG.2018.216

§60
Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus på Kläppa 27:13, 27:14 och
27:15 i Ljusdal
Myndighetsnämndens beslut
·
·

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.
Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen antas

·

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap.
3 § PBL. Sökande uppmanas kontakta undertecknad för att boka ett samråd.
Tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen krävs i detta ärende.

·

Avgiften för beslutet är 39997 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan diarieförd 2018-05-31
Ritningsförteckning diarieförd 2018-05-31
Nybyggnadskarta diarieförd 2018-05-31
Situationsplan diarieförd 2018-05-31
Planritning, översikt diarieförd 2018-05-31
Planritning diarieförd 2018-05-31
Planritning, lasthus diarieförd 2018-05-31
Planritning, handel 2, Handel 2 diarieförd 2018-05-31
Fasadritning. V/Ö sektion. Handel 1 diarieförd 2018-05-31
Fasadritning. N/S sektion Handel 2 diarieförd 2018-05-31
Fasadritning S/N. Handel 1 diarieförd 2018-05-31
Fasadritning. V/Ö. Handel 2 diarieförd 2018-05-31
Teknisk beskrivning diarieförd 2018-06-04
Ärendet
Ansökan avser nybyggnation av två stycken affärshus på Kläppa 27:13, Kläppa 27:14 och Kläppa
27:15. Nytillkommen bruttoarea total för de två affärshusen är 4520m2 . Det affärshus som beskrivs
som HANDEL 1 enligt situationsplan daterad 2018-05-31 har en nytillkommen bruttoarea på
3071m2. HANDEL 2 nytillkommen bruttoarea på 1445m2.
HANDEL 1s fasad mot söder får en beklädnad av släta element typ Paroc, silver RAL 9006, samt
en Storefront i färgen Blå RAl 5001. Fasad mot norr blir en fasad med olika ytskick, dels Sinusplåt
Grafitigrå RAL 7024, Paroc element Silver RAL 9006 samt svart fasadglas. Handel 2s fasad
kommer utföras med samma färger och material men utan svart fasadglas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

13(22)

PROTOKOLL

2

Datum

MYNDIGHETSNÄMNDEN

2018-06-14

Ärendet har redovisats på tjänstemannaberedning 2016- med följande synpunkter:
Den lokalgata som finns i området kan eventuellt ändras i höjdläge.
Denna fråga kommer diskuteras på det tekniska samrådet.
Förutsättningar
Planförutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan 182 "Del av Kläppa 27:1 m fl "Kläppa Industriområde i
Ljusdal". Bestämmelserna innebär bl.a. att marken avses för handel.
Kulturmiljövärden
I beskrivning tillhörande detaljplan 182 kan man läsa: "Inom den västra delen av planområdet finns
en kulturlämning bestående av en jordkällare samt minst två husgrunder. En arkeologisk utredning
bör utföras inom detta område före exploatering." Det område där bygglov ska utföras ligger i
planområdets nordöstra del. Enligt riksantikvarieämbetes hemsida www.fmis.se finns det på
området ingen lämning. Enligt det underlag vi har vid handläggning av ärende (Solen) finns det
inget fornminne på fastigheten. Man kan inte heller på detaljplanen läsa att det finns något på
området som ska skyddas.
Yttranden
Åtgärden bedöms följa detaljplanen och därför har ingen underrättelse skickas.
Motivering till beslut
Åtgärdens bedöms ge möjlighet till näringsidkare med krav på större ytor att etablera sig på orten.
Åtgärden följer gällande detaljplan varför bygglov ska beviljas. Åtgärden uppfyller de krav som
följer av 2 och 8 kap. plan- och bygglagen. Den sökta åtgärden är en komplettering till befintlig
huvudbyggnad.
Upplysningar
- Att påbörja byggnadsarbetena innan du fått startbesked är förenligt med höga
sanktionsavgifter.
- Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet.
- Byggherren (sökande) anmanas om att kontakta undertecknad för överenskommelse om tid
för det tekniska samrådet.
- Energibalansberäkning enligt BBR 9:2 krävs för projektet. Denna redovisas senast vid det
tekniska samråd som skall hållas.
- Brandskyddsdokumentation, kontrollplan samt konstruktionshandlingar ska redovisas senast vid
det tekniska samrådet. Övriga handlingar kan komma att krävas in.
- Startbesked krävs innan byggnadsarbetena får påbörjas. För att startbevis skall utfärdas skall
försäkringsbevis om tecknande av byggfelsförsäkring finnas och uppvisas för myndighetsnämnden.
Påbörjande av arbetena är förenligt med sanktionsavgifter, summan är beroende av byggnadens
bruttoarea.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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- Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och
bygglagen.
- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner
laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
- I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll, behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning
och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan och bygg.
Detta beslut har fattats av handläggare vid plan och bygg enligt myndighetsnämndens
delegationsordning.

Sändlista
Beslutet delges
Sökande och KA (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Information om beslutet per infobrev
Kläppa 27:1
Kläppa 27:11
Kläppa 27:12
Kläppa 27:16
Kläppa 27:17
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar

Hur man överklagar, se bilaga.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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ALLM.2018.14

§61
Riktlinjer gällande branta slänter mot Ljusnan och andra vattendrag som
mynnar ut i Ljusnan
Myndighetsnämndens beslut
·

Riktlinjer gällande branta slänter mot Ljusnan och andra vattendrag som mynnar ut i
Ljusnan, ska gälla inom Ljusdals kommun enligt nedanstående

Riktlinjer gällande branta slänter mot Ljusnan och andra vattendrag som mynnar ut i
Ljusnan i Ljusdals Kommun
Riktlinjerna gäller främst i bebyggda områdena eller områden som planeras för bebyggelse.
På många platser efter Ljusnan är slänterna branta och lösa och på flera ställen har slänter rasat och
tagit med sig material. Detta har även inträffat på vattendrag som mynnar ut i Ljusnan, till exempel
Holån, Skarpån m.fl.
Vård och underhåll av slänter
Skog i slänter bör underhållas så att vegetationstäcket på marken får tillräckligt med ljus.
Trädfällning och avverkning i slänter
Vid fällning av träd bör stubbar ej tas bort då rötterna armerar marken.
Kalhyggen i slänter bör undvikas om inte det vegetationstäcke som finns är mycket väl utvecklat.
Lövträd bör sparas då dessa träd har stabila rotsystem och upptar större mängd vätska.
Trädslag i slänter
En blandad skog av mixad ålder är att föredra.
I barrskog bör tall gynnas före gran, då tallen har ett djupare rotsystem.
Lövträd och tall har större motståndskraft mot vindar och stormar till skillnad mot t.ex. gran.
Markarbeten i slänter
Markarbeten i slänter bör ej utföras.
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Övrigt att beakta vid slänter
Det markvegetationstäcke som finns bör bevaras då det ”armerar” släntens yta.
Slänter som blivit kala på grund av olika orsaker bör planteras för att få ett nytt vegetationstäcke,
förslagsvis en grässådd eller marktäckande växter.
Dessa vegetationstäcken bör vara heltäckande i slänterna.
Dagvatten, diken, m.m. bör inte ledas ut i slänter.
Slänterna bör ej vara upplag för t.ex. snö och trädgårdsavfall.
För rådgivning gällande åtgärder och eventuella marklov eller strandskyddsdipenser som kan
krävas kontakta Ljusdals Kommun telefon växel: 0651-180 00.

Riktlinjerna framtagen av: Bygglovhandläggare Mikaela Olsen - Planingenjör Mikael Byström Skogstjänsteman Anders Dahlstrand - Kommunekolog Niklas Svensson.
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§62
Lägesrapport Plan- och bygg
Bygglovhandläggare Roland Nilsson informerar i sin lägesrapport från Plan- och byggenheten om:
Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse
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§63
Lägesrapport Miljö
Miljöchef Karin Hansson informerar i sin lägesrapport från Miljöenheten om:
Ärendestatistik
Aktiviteter och händelser av intresse
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§64
Remiss policy Arbetsmiljö och hälsa
Myndighetsnämndens synpunkter
Nämnden godtar förslaget till policy för arbetsmiljö och hälsa.
·
Ärendet
Förslag till ny policy och riktlinje för arbetsmiljö och hälsa har sänts på remiss enligt beslut i KsAu.
Synpunkter på förslaget önskas senast 20180816.
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§65
Remiss Riktlinjer om jämställdhet och mångfald
Myndighetsnämndens yttrande
Nämnden godtar förslaget om jämställdhet och mångfald.
·
Ärendet
Förslag till ny riktlinje för jämställdhet och mångfald gällande Ljusdals kommun har sänts på
remiss enligt beslut i KsAu. Remisstiden har förlängts till 20180901.
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§66
Delegationsbeslut
Myndighetsnämndens beslut
Nedanstående delegationsbeslut anslås.
Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisades vid dagens sammanträde.
Bygg
Belutsnummer: 2018.266 - 2018.322
Miljö
Beslutsnummer: 2018.310 - 2018.380
Räddning:
Beslutsnummer: 2018.115, 2018.120, 2018.130, 2018.131, 2018.138
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§67
Övriga frågor
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