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§ 107
Sammanträdesplan 2019
MBR/2018:97 - 006
Bygg-2018-459
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att fastställa sammanträdesplanen i enlighet med förvaltningens förslag.
Ärendebeskrivning
Förlag på sammanträdesplan för nämndens möten under 2019:
Arbetsutskott
8 jan
(Scenariodagar för presidiet 28-29 Jan)
12 feb (ÅR)
19 mars (SBF)
23 april
28 maj
20 aug
10 september målstyrningsdag MBR
17 sep (VP+ IKP)
15 okt
12 nov (B20-22)
3 dec (D)

Nämnd
22 jan
26 feb (ÅR)
2 april (SBF)
7 maj
11 juni
3 sep
1 okt (VP+ IKP)
29 okt
26 nov (B20-22)
17 dec (D)

ÅR= Årsredovisning
SBF= Särskilt budgetförslag
VP= Verksamhetsplan
IKP = Internkontrollplan
DR= Delårsrapport
B20-22 = Budget 2020-2022 egen nämnd
D= Detaljbudget egen nämnd 2020
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
Utdragsbestyrkande
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnd
att fastställa sammanträdesplanen i enlighet med förvaltningens förslag.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. KS sammanträdesplan.
3. MBRau 2018-10-18 § 52.

Utdragsbestyrkande
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§ 108
Aktionsvärde legionella
MBR/2018:95 - 440
Miljö-2018-786
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att anta aktionsvärden i enlighet med framtagen rutin.
Ärendebeskrivning
I dag finns inget nationellt aktionsvärde angivet för legionella. Det har
sedan förra året uppkommit frågor om legionella och aktionsvärde. Som
en följd av detta har förvaltningen i samverkan med smittskyddsläkare
från Region Norrbotten tagit fram förslag till aktionsvärde. Rutinen har
olika aktionsvärden på äldreboenden och andra lokaler, detta är för att
äldreboenden per definition är känsliga och antas ha nedsatt immunförsvar.
Under framtagande av rutin för aktionsvärde hölls möte med representanter från service och teknikförvaltningens fastighetsavdelning samt från
TOP bostäder AB för synpunkter. Rutinen har också skickats som remiss
till representanter för service- och teknikförvaltningen samt Top Bostäder
AB för spridning i organisationen samt eventuella synpunkter.
Rutinen har justerats utifrån de synpunkter som inkommit.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att anta aktionsvärden i enlighet med framtagen rutin
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Rutin aktionsvärde Legionella.
3. MBRau 2018-10-18 § 53.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnd
§ 109
Nedsättning av avgift för prövning av slamtömningsintervall
Skyddade uppgifter i enlighet med GDPR.

Utdragsbestyrkande

7 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8 (26)

2018-11-01

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd
§ 110
Avgränsningssamråd omledning av Bergbäcken, Malmberget
MBR/2018:94 - 400
Miljö-2017-691
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att anta miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens yttrande som sitt
samt,
att skicka det till LKAB.
Ärendebeskrivning
För att kunna fortsätta gruvbrytningen i Fabianmalmen, behöver Bergbäcken gren Nord ledas om. LKAB har för avsikt att lämna in en ansökan
om vattenverksamhet till mark- och miljödomstolen. Eftersom avledningen sker mot en delsträcka av Bergbäcken som omfattas av Natura 2000skydd, har LKAB bedömt att tillstånd enligt 7 kap 28 a§ kan krävas.
Tidigare samråd har skett, då LKAB haft för avsikt att söka tillstånd hos
länsstyrelsen. Det har dock i samråd med länsstyrelsen framkommit att
länsstyrelsen ställt sig avvisande till att bedöma ärendet inom ramen för
en anmälan om vattenverksamhet. Därför sker nu nytt samråd, denna
gång med avsikt att ansöka om tillstånd hos mark -och miljödomstolen.
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har följande synpunkter:
- För att undvika så mycket grumling som möjligt, vore det lämpligt att
ytterligare utreda eller tydliggöra påverkan på sträckan från ”nya” anslutningspunkten, till den gamla. Även om LKAB anser att det kan ses
som omstrukturering av material, bör vattendraget i möjligaste mån
skyddas mot grumling.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att anta miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens yttrande som sitt
samt,
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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att skicka det till LKAB.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Inbjudan samråd.
3. Underlag för avgränsningssamråd.
4. MBRau 2018-10-18 § 55.

Utdragsbestyrkande
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§ 111
Samråd- Detaljplan för del av Robsam 1:3, Transformatorstation
MBR/2018:98 - 2143
Bygg-2018-559
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att anta tjänsteskrivelsen som sitt samrådsyttrande,
att skicka yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig
över rubricerad detaljplan.
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ge planförutsättningar
för den befintliga transformatorstation som finns inom området. Detaljplanen ska även möjliggöra att en fastighetsförrättning och försäljning
ska kunna genomföras för den blivande kvartersmarken.
Efter granskningen av samrådshandlingarna har miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen inget att erinra mot föreslaget.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden arbetsutskott att besluta
att anta tjänsteskrivelsen som sitt samrådsyttrande,
att skicka yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Samrådshandlingar.
3. MBRau 2018-10-18 § 56.

Utdragsbestyrkande
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§ 112
Samråd - Ändring av detaljplan för Naturum Laponia, Stora Sjöfallet
MBR/2018:99 - 2143
Bygg-2018-560
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att anta tjänsteskrivelsen som sitt samrådsyttrande,
att skicka yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig
över rubricerad detaljplan.
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Det huvudsakliga syftet med ändringen av detaljplanen är att uppförandet av personalbostäder för Naturum Laponias verksamhet inte är förenlig med detaljplanen. En dispens från nationalparksföreskrifterna kan inte
lämnas i strid med gällande detaljplan.
Efter granskningen av samrådshandlingarna har miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen inget att erinra mot föreslaget.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden arbetsutskott att besluta
att anta tjänsteskrivelsen som sitt samrådsyttrande,
att skicka yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Samrådshandlingar.
3. MBRau 2018-10-18 § 57.

Utdragsbestyrkande
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§ 113
Samråd- Detaljplan för del av fastigheterna Gällivare 5:14 och Gällivare
12:74, västra Repisvaara
MBR/2018:100 - 2143
Bygg-2018-561
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att anta tjänsteskrivelsen som sitt samrådsyttrande,
att skicka yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig
över rubricerad detaljplan.
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för
bostadsbebyggelse på västra Repisvaara. Planområdet omfattar ca 50
bostäder i form av friliggande villor. Inom fastigheten bereds även plats
för en utökning med ca 5000 m², av tomten som planlades för (SVB)
skola, vård och bostäder i detaljplanen för norra Repisvaara (laga kraft
2016-10-28). Planen tar även med en del av den gällande planens område reglerat som lokalgata för att ändra användningen till kvartersmark
för bostäder.
Efter granskningen av samrådshandlingarna lämnas följande synpunkter:
- Det är inte klarlagt i utredningen hur Spännajoki, samt närliggande
kallkälla bedöms påverkas av detaljplanen.
- Avrinningsområdets påverkan av totala flödet är inte redovisat, vilken
påverkan kommer t.ex. ett 100-års regn innebära.
- Se över behovet av skyddsrum för förskola/äldreboende
- I samrådshandlingarna är det oklart på vilka områden torv finns.
- Upplysningsvis är det viktigt att det finns skuggade områden vid förskola/skola med tanke på skydd mot stark sol.
- Risken för översvämning är inte försumbar och bör därför medföra ett
skall-krav på åtgärderna.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen uppmanas ta kontakt med Länsstyrelsen för prövning av ev. vattenverksamheter inom planområdet.
- Nockhöjd för byggnader är inte angivet.
- Enligt e2 får komplementbyggnader uppföras utöver angiven byggnadsarea men det är inte reglerat i någon storlek eller antal. MBR föreslår maxarea på 80 m2 samt max 2 st. komplementbyggnader.

Utdragsbestyrkande
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-

-

-

Det är angivet att exploatören skall bekosta och ansvara för utbyggnad av VA. Innan detta görs bör Samhällsbyggnadsförvaltningen bestämma om VA skall utföras med flera mindre brandposter i lokalgatorna eller om brandvattenförsörjningen skall lösas med ett alternativ
som bygger på en central vattenkiosk inom Repisvaara.
Under utförende är b1 beskriver Källare och sutterängvåning får inte
finnas, bör omformuleras till källare eller suterrängvåning får inte finnas.
Man har föreslagit att huvudbyggnad ska placeras minst 4 m från fastighetsgräns, ett krav som ofta har sin grund i brandskyddsbestämmelser som säger att om man placerar hus 8 m från varandra så uppfyller man automatiskt kravet på brandspridning mellan byggnader
(Allmänna rådet till BBR 5:61) 8 meter är dock bara en rådstext och
det finns många andra möjligheter att uppfylla kravet mot
brandspridning mellan byggnader. Vid andra tomter på Repisvaara har
det kommit upp frågan om möjlighet att bygga närmare fastighetsgräns än 4 meter men även om det tekniska egenskapskravet kan
uppfyllas blir det planstridigt.
Förslagsvis sätter samma avstånd som gäller för avstånd till lokalgata,
1.5 meter, och att det sen är upp till varje byggherre att uppfylla kravet på brandskydd i bygglovskedet.

Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden arbetsutskott att besluta
att anta tjänsteskrivelsen som sitt samrådsyttrande,
att skicka yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Samrådshandlingar.
3. MBRau 2018-10-18 § 58.
Yrkande
Vivi Eriksson (S) yrkar med instämmande av Jan-Erik Apelqvist (S) och
Britt-Mari Sandvärn (S)
att vi ställer oss bakom tjänstemannaskrivelsen från miljö-, bygg- och
räddningsförvaltningen med följande tillägg och funderingar. Är det lämpligt att bygga på sumpmarksskog. Vad händer med kallkällan om man
har det som snöupplag ur miljösynpunkt. Om det blir byggnation bör man
i nuvarande skede direkt göra en bedömning om hur man går tillväga för
att spara träd mot myr och våtmarksområde, även direkt göra klart för
promenadstråken då det är känsliga områden som inte tål belastning.
Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande ställer Vivi Eriksson (S) m fl förslag under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 114
Remiss - effektivare kommunal räddningstjänst SOU 2018:54
MBR/2018:93 - 170
Rtj-2018-18
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att anta yttrande som sitt eget och översända yttrandet till justitiedepartementet.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har mottagit regeringens förfrågan om att lämna remissyttrande avseende betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) med diarienummer Ju 2018/034585/L4.
Regeringens utredare har under 2017-2018 utrett hur kommunal räddningstjänst kan effektiviseras. Utredningen föreslår starkare reglering
främst genom
införande av ett nytt nationellt mål för förebyggande verksamhet och på
flera områden utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för Samhällsskydd
och beredskap. Ambitionsnivån och likvärdigheten för förebyggande
verksamhet behöver förbättras. Likaså behöver kommunernas förmåga
att leda stora, svåra, komplexa och besvärliga räddningsinsatser stärkas.
Kommunernas samverkan och förmåga till att begära och ta emot hjälp
behöver kraftigt förstärkas och funktioner för övergripande ledning behöver byggas upp i regionala
samverkanskluster.
Remissyttrandet har formulerats gemensamt av Gällivare, Jokkmokk och
Luleås kommuner då de har blivit utsedda som remissinstanser för utredning.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att anta yttrande som sitt eget och översända yttrandet till justitiedepartementet.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-11-01

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54).
3. Räddningstjänstens förslag på yttrande.
4. MBRau 2018-10-18 § 59.

Utdragsbestyrkande
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§ 115
Ärendeuppföljning
MBR/2018:105 - 000
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att lägga ärendeuppföljning till handlingarna utan vidare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Ärendeuppföljning tas upp som en stående punkt vid sammanträden. Nedan redovisas anmäld ärendeuppföljning:
Ärende: Ändrad användning från kontor till lägenheter på plan 2 och plan
3 , Duvkullan 6
Diarienummer: Bygg-2017-712
Initierat av/ursprunglig diarienr: Byggnadsinspektör
Ärendetyp: Bygglov
Åtgärd: Överklagan
Ansvarig: Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Uppföljning/Bevakningsdatum:
Delgivning
Ärende: Bygglov nybyggnad butikslokal, Gällivare 12:74
Diarienummer: Bygg-2018-252
Initierat av/ursprunglig diarienr: Byggnadsinspektör
Ärendetyp: Bygglov
Åtgärd: Tekniskt samråd och startbesked nybyggnad butikslokal
Ansvarig: Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Uppföljning/Bevakningsdatum:
Delgivning
Ärende: Bygglov nybyggnad industribyggnad, Sakajärvi 2:4
Diarienummer: Bygg-2018-414
Initierat av/ursprunglig diarienr: Byggnadsinspektör
Ärendetyp: Bygglov
Åtgärd: Tekniskt samråd och startbesked
Ansvarig: Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Uppföljning/Bevakningsdatum:
Delgivning

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att lägga ärendeuppföljning till handlingarna utan vidare åtgärd.

Utdragsbestyrkande
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§ 116
Delegationsbeslut
MBR/2018:102 - 002
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att lägga delegationsbeslut med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Beslut fattade på delegation ska anmälas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden på nästföljande sammanträde. Delegationsbeslut redovisas i bilaga.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att lägga delegationsbeslut med godkännande till handlingarna.
Underlag
1. Förteckning delegationsbeslut.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Delegationsbeslut
Uppgifter om diarienummer samt fastighet är skyddat i enlighet med GDPR.
Bygg
Remissvar
Slutbesked
Slutbesked
Ny tidpunkt för slutbesked
Slutbesked, protokoll slutsamråd
Slutbesked
Slutbesked
Slutbesked
Interimistiskt slutbesked gata 1
Intermistiskt Slutbesked
Slutbesked
Slutbesked tillbyggnad uterum samt nybyggnad av skärmtak
Slutbesked nybyggnad av garage
Protokoll slutsamråd slutbesked
Protokoll slutsamråd, slutbesked
Slutbesked för sandförråd
Slutbesked
Slutbesked två containrar
Slutbesked samt protokoll slutsamråd
Tillsynsrapport samt beslut om att avsluta ärendet
Föreläggande om att vidta rättelse
Slutbesked
Slutbesked
Interimistiskt Slutbesked
Slutbesked
Protokoll slutsamråd samt slutbesked
Rättidsprövning
Slutbesked
Tekniskt samråd och startbesked nybyggnad butikslokal
Rättelsebeslut bygglov flytt av 4 bostadshus
Protokoll tekniskt samråd samt startbesked
Slutbesked
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
Tekniskt samråd och startbesked nybyggnad enbostadshus och garage
Bygglov nybyggnad enbostadshus
Anmälan eldstad/rökkanal
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
Protokoll tekniskt samråd startbesked
Bygglov för förråd samt plank
Tidsbegränsat bygglov Tomtestugan
Bygglov nybyggnad garage samt rivningslov befintligt garage.
Utdragsbestyrkande
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Protokoll tekniskt samråd samt startbesked
Protokoll tekniskt samråd samt startbesked
Bygglov nybyggnad av nätstation
Bygglov nybyggnad av nätstation NIS244781
Nybyggnation snickeri och maskinhall
Protokoll tekniskt samråd samt startbesked
Ombyggnad/ tillbyggnad förråd
Tekniskt samråd och startbesked nybyggnad enbostadshus och garage
Marklov tillfällig parkering
Bygglov enbostadshus med garage
Bygglov nätstation
Bygglov nybyggnad garage
Protokoll tekniskt samråd samt startbesked
Bygglov nybyggnad garage
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
Protokoll tekniskt samråd samt startbesked
Protokoll tekniskt samråd samt startbesked
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
Protokoll tekniskt samråd startbesked
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
Tekniskt samråd startbesked
Protokoll tekniskt samråd samt startbesked
Tekniskt samråd startbesked
Slutbesked installation kamin
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad toalett och skylt
Bygglov carport 8 parkeringsplatser
Bygglov nybyggnad skylt
Bygglov tillbyggnad carport
Bygglov container och skoterförråd
Slutbesked container och skoterförråd
Bygglov enbostadshus och garage
Tekniskt samråd startbesked
Marklov borttagning träd och markberedning
Samråd avstyckning
byte av ventilationsaggregat
Strandskyddsdispens
Bygglov nybyggnad transformatorstation
Strandskyddsdispens
Bygglov nätstation
Rivningslov
Bygglov nybyggnad transformatorstation
Tidsbegränsat bygglov för skylt
Miljö
Avgiftsbeslut
Avgiftsbeslut
Utdragsbestyrkande
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Beslut om tillsynsavgift samt läggs ärendet till handlingarna
Avgiftsbeslut för extra kontroll av livsmedelslokal
Avgiftsbeslut
Avgiftsbeslut
Årlig tillsynsavgift
Beslut värmepump
Delegationsbeslut - Slamtömning ändrat intervall
Delegationsbeslut ändrat slamtömningsintervall
Beslut bergvärme
Slamtömning ändrat intervall
Delegationsbeslut sopbefrielse
Delegationsbeslut sopbefrielse
Registrering livsmedelsanläggning
Beslut Kompostering
Delegationsbeslut
Beslut ändring av registrering
Beslut sopbefrielse
Beslut bergvärme
Kompostering
Föreläggande lokalbrister
Värmepumpsanläggning - bergvärme
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§ 117
Delgivningar
MBR/2018:103 - 002
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att lägga delgivningar med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Delgivningar redovisas i bilaga.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att lägga delgivningar med godkännande till handlingarna.
Underlag
1. Förteckning delgivningar.
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Delegationsbeslut
Uppgifter om diarienummer samt fastighet är skyddat i enlighet med GDPR.
Bygg
Kommunicering från MMD - Avgörandet har vunnit laga kraft
Överklagande
Upphäva strandskyddsdispens
Upphäva strandskyddsdispens
Rättsbeslut i ärende BD161501
Samråd avstyckning från Storlandet 5:1
Beslut från Länsstyrelsen
Underrättelse om avslutad förrättning
Underrättelse om avslutad förrättning
Underrättelse avslutad förrättning
Yttrande angående BD18199
Underrättelse om avslutad förrättning
Beslut från mark- och miljödomstolen- avslår överklagande
Miljö
Undersökningstillstånd upphör
Yttrande vattenverksamhet
Yttrande vattenverksamhet
Yttrande vattenverksamhet
Beslut från Länsstyrelsen
Yttrande överföring av undersökningstillstånd
Revisorernas granskning av tillämpning av delegationsregler
Nulägesrapport landsbygdsstrategi
Nätkoncession för 170 kV ledning mellan Ahmavaara och Aitik gruvan i Gällivare.
Nätkoncession för 170 kV ledning mellan Ahmavaara och Aitik gruvan i Gällivare.
Yttrande naturvårdsavtal
Anmälan om ändring - tillvaratagande av torv
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§ 118
Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor
MBR/2018:104 - 000
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att lägga rapporter till handlingarna utan vidare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Vid miljö-, bygg- och räddningsnämndens sammanträde informerar förvaltningschefen avseende aktuella frågor för miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen och ledamöterna ställer frågor.
Vid dagens sammanträde togs följande upp:
- Avtalssamverkan med grannkommun gällande arkitekttjänst.
- Genomgång av byggavdelningen tillsynsplan.
- Genomgång av miljöavdelningen tillsynsplan.
- Genomgång av räddningstjänstens tillsynsplan.
- Genomgång av budgetuppföljning.
- Presentation gällande Svenska Kraftnäts samråd gällande plan om ny
luftledning mellan Messaure och Finland.
- Information angående legionella på Forsgläntan.
- Information gällande rivningsavfall i Malmberget.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att lägga rapporter till handlingarna utan vidare åtgärd.
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§ 119
Kurser och konferenser
MBR/2018:101 - 027
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att ledamöter samt ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden ska
delta i kommungemensamma politikerutbildningen den 15 februari.
Ärendebeskrivning
Kurser och konferenser tas upp som en stående punkt på miljö-, byggoch räddningsnämndens sammanträde. Följande kurser och konferenser
är anmälda till dagens sammanträde:
1.
2.
3.
4.

Kurs - Intern styrning och kontroll för förtroendevalda.
Kurs - kommunal ekonomi för förtroendevalda.
Politikerutbildning 2019, 15 februari.
STYR ELLER AVGÅ - Utbildning med Axel Danielsson, för ny- och omvalda politiker.

Underlag
1. STYR ELLER AVGÅ - Utbildning med Axel Danielsson, för ny- och omvalda politiker.
2. Kurs - Intern styrning och kontroll för förtroendevalda.
3. Kurs - kommunal ekonomi för förtroendevalda.
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