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§ 24
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Utsänd dagordning godkänns.
BESLUT
Utsänd dagordning godkänns med följande tillägg;
- Informationsärende Petiknäs 2:69, Petiknäs 2:87.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.43/7880

Fd barkdeponi, Raggsjö 1:109
Bakgrund
Kvarnåsen Trä AB efterbehandlade Setras gamla barkdeponi under 2012
och 2013. Nämnden godkände efterbehandlingen vid sammanträdet
2013-10-15 § 69. Även ett kontrollprogram, där sättningskontroll samt
provtagning i grundvattenrör skulle genomföras, godkändes av nämnden.
Nya Swedlist AB köpte fastigheten 2013, men ansvaret för barkdeponin
har varit oklar. Efter utredning framkommer att fastighetsägaren är
ansvarig för barkdeponin, då ingen förorening har påvisats. Nya Swedlist
AB anmäler nu därför miljöfarlig verksamhet, avslutad barkdeponi
(90.341), på fastigheten Raggsjö 1:109 med tillhörande kontrollprogram.
Bedömning
Miljö- och byggavdelningen bedömer att den avslutade deponin ska
inklassas som en C-anläggning med verksamhetskod 90.341 enligt 29
kap 26 § miljöprövningsförordningen (2013:251).
Verksamhetsutövaren har föreslagit provtagning i två provpunkter i
grundvattenrör vart tredje år. Proverna ska analyseras med avseende på
fenoler och TOC. Tidigare kontrollprogram innehöll även analyser på
metaller. Halterna för metaller (främst arsenik) har minskat över tid varför
provtagning av metaller kan avslutas. Verksamhetsutvaren har inte
föreslagit någon sättningskontroll vilket miljö- och byggavdelningen anser
bör göras även fortsättningsvis.
FÖRSLAG TILL BESLUT
- Miljö- och byggnämnden beslutar att inklassa verksamheten, avslutad
barkdeponi, på fastigheten Raggsjö 1:109, med verksamhetskod 90.341
enligt 29 kap 26 § miljöprövningsförordningen (2013:251).
-Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9§ miljöbalken
(1998:808) med hänsvining till 2 kap, 2-3 §§ miljöbalken (1998:808) att
förelägga Nya Swedlist AB (org nr: 556918-4293) att
 Bedriva provtagning enligt föreslaget kontrollprogram (provtagning av
fenoler och TOC i två provpunkter, vart tredje år med start 2020) samt
kontrollera eventuell sättning. Kontrollplanen ska utvärderas efter 5 år.
Provtagning kan behöva göras i 30 år (enligt 33§ deponiförordningen
(2001:512)) från och med att sluttäckningen godkändes 2013.

Beslutsexpediering

Nya Swedlist
Avdelningen

Utdragsbestyrkande
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BESLUT
- Miljö- och byggnämnden beslutar att inklassa verksamheten, avslutad
barkdeponi, på fastigheten Raggsjö 1:109, med verksamhetskod 90.341
enligt 29 kap 26 § miljöprövningsförordningen (2013:251).
-Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9§ miljöbalken
(1998:808) med hänsvining till 2 kap, 2-3 §§ miljöbalken (1998:808) att
förelägga Nya Swedlist AB (org nr: 556918-4293) att
 Bedriva provtagning enligt föreslaget kontrollprogram (provtagning av
fenoler och TOC i två provpunkter, vart tredje år med start 2020) samt
kontrollera eventuell sättning. Kontrollplanen ska utvärderas efter 5 år.
Provtagning kan behöva göras i 30 år (enligt 33§ deponiförordningen
(2001:512)) från och med att sluttäckningen godkändes 2013.

Beslutsexpediering

Nya Swedlist
Avdelningen

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.178/1410

Delårsrapport jan-april 2020
Delårsrapport för januari- april 2020 har upprättats.
Bilaga;
Delårsrapport för januari-april 2020.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Delårsrapporten för januari-april 2020 för miljö- och byggnämnden
redovisas och delges respektive kommunstyrelse.
BESLUT
Delårsrapporten för januari-april 2020 för miljö- och byggnämnden
redovisas och delges respektive kommunstyrelse.

Beslutsexpediering

Malå KS/KF
Norsjö KS/KF

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.179/0150

Information om samverkan inom Region 10 gällande räddningstjänsten
Bakgrund
Räddningstjänsten är på väg in i en samverkan inom region 10 från och
med 1 juni 2020. Syftet med samverkan är att inom ramen för gällande
lagstiftningar och det kommunala självstyret, skapa förutsättningar för ett
optimalt nyttjande av kommunernas gemensamma
räddningstjänstresurser utan ekonomiska vinstintressen sinsemellan. All
samverkan som bedrivs skall ske på lika villkor med medborgarnytta i
fokus och för att säkerställa kvalitet och uthållighet i
räddningstjänstverksamheten.
Varje kommun i samverkan ska tillhandahålla en tjänsteperson att ingå i
den gemensamma systemledningen. Denne ska ha kompetens och
utrustning enligt överenskommelse.
Den gemensamma systemledningen förutsätter 12 tjänstepersoner, men
då RRSL endast har 10 medlemskommuner måste ytterligare två
tjänstepersoner förordnas. Kostnaderna för dessa fördelas på samtliga
kommuner i RRSL.
Bedömning
Samverkansavtalet i R10 medför möjligheten att optimera
räddningstjänstens resurser genom hela regionen. Det kommer att
resultera i en mer uthållig, liksidig och kvalitetssäker räddningstjänst.
Samtliga kommuner går in i samverkan på likvärdiga premisser, vilket ger
goda goda förutsättningar att påverka framgent.
Den nya samverkan innebär att Norsjö behöver utöka sin kompetens och
utrustning. Stationsansvarig är anmäld till utbildning till räddningsledare B
under hösten och önskemål om investering i ett ledningsfodon 2021 har
lämnats till budgetberedningen i Norsjö. Även vaktmästare i Malå har
anmälts till utbildning till räddningsledare B under hösten för att kunna
täcka upp för räddningschef och stationsansvarig vid deras eventuella
frånvaro.
Nämnden behöver köpa tjänst av annan kommun fram tills att
stationsansvarig är färdigutbildad i december. Båda kommunerna får
även en extra kostnad för de två tjänstepersoner som ska fördelas på
alla samverkande kommunerna.
De ökade kostnaderna för nämnden med anledning av samverkan i
region 10 kommer att tas upp dels genom begäran om tilläggsanslag i
2020 års budget och i samband med budgetberedning inför 2021. Båda
dessa ärenden tas upp separat vid dagens nämndssammanträde.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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BESLUT
Informationen noteras.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.180/1400

Begäran om tilläggsanslag miljö- och byggnämndens budget 2020
Bakgrund
Räddningstjänsten är på väg in i en samverkan inom region 10. Syftet
med samverkan är att inom ramen för gällande lagstiftningar och det
kommunala självstyret, skapa förutsättningar för ett optimailt nyttjande av
kommunernas gemensamma räddningstjänstresurser utan ekonomiska
vinstintressen sinsemellan. All samverkan som bedrivs skall ske på lika
villkor med medborgarnytta i fokus och för att säkerställa kvalitet och
uthållighet i räddningstjänstverksamheten.
För att kunna gå in och delta i samverkan på lika villkor som övriga
kommuner (enligt avtalet) så behövs RCB-kompetens även i Norsjö.
Förslaget är att även en person i Malå ska gå denna utbildning samtidigt
för att täcka upp framtida behov, när Räddningschefen går i pension.
Under 2020 finns därför behov av utbildning till RCB (räddningsledare B)
av två personer, tjänsteköp från anna kommun (juni-dec) samt kostnad
för de två tjänster som ska fördelas på alla i samverkan. Detta blir totalt
230 tkr, se bilaga.
Räddningstjänsterna i båda kommunerna har vakanser bland både
brandmän och räddningsledare. Det behövs även medarbetare med Ckörtkort. För att komma upp i full bemanning samt även få medarbetare
till poolen behövs utbildningar enligt nedan:
Utbildning 2020
Preparand
GRIB 1
GRIB 2
Räddningsledare A
Rökdykare
C-körkort

Antal
personer
4
4
0
3
2
5

Beräknad kostnad för dessa utbildningar är 855 tkr. I årets budget finns
500 tkr avsatt för utbildningar, vilket betyder att det saknas 355 tkr i
budgeten.
På grund av vakanser i jourgrupperna ökar nämndens kostnader under
2020 med ca 60 tkr för extra jour.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Bedömning
För att kommunerna ska kunna gå med i samverkan i region 10 samt
kunna genomföra behövlig utbildning av personal och täcka kostnader för
extra jour behövs ytterligare 645 tkr i budgeten för 2020.
FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
- Miljö- och byggnämnden begär hos kommunfullmäktige i Malå om
tilläggsanslag på 645 tkr i nämndens budget för 2020.
BESLUT
- Miljö- och byggnämnden begär hos kommunfullmäktige i Malå om
tilläggsanslag på 645 tkr i nämndens budget för 2020.

Beslutsexpediering

Malå
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Prioriteringsunderlag budget 2021
Bakgrund
Malå kommun använder sig av prislappsmodellen i sitt budgetarbete. Det
finns dock inga prislappar som styr miljö- och byggnämndens budget på
samma sätt som verksamheterna utbildning och omsorg. I stället tilldelas
nämnden en teknisk ram. För 2021 tilldelades miljö- och byggnämnden
en teknisk budgetram på 12 666 tkr. Utifrån denna ram ska
verksamheten göra ett prioriteringsunderlag till budgetberedningen.
Bedömning
Inom den tekniska ramen ryms inte befintlig verksamhet, inte heller
utbildningar inom Räddningstjänsten eller kostnaderna för den nya
samverkan inom region 10.
Miljö- och byggavdelningen har tagit fram ett prioriteringsunderlag med
två olika alternativ, se bilaga.
FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
- Miljö- och byggnämnden ställer sig bakom prioriteringsunderlagets
alternativ 1 eller alternativ 2.
BESLUT
- Miljö- och byggnämnden ställer sig bakom prioriteringsunderlagets
alternativ 2.

Beslutsexpediering

Ekonomi

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.181/1400

Räddningstjänst omfördelning investering Norsjö
Bakgrund
Räddningstjänsten Norsjö har beviljats 200 tkr i investeringsmedel för
klipputrustning under 2020.
Holmatro pump och slang köps in för att stärka befintlig klipputrustning.
Återstående medel, ca 100 tkr, önskas nyttjas till att förbättra
kommunikation genom inköp av radio och savox (talenhet) inklusive
kablage. Befintlig kommunikationsutrustning är inte tillförlitlig, vilket
innebär osäkerhet vid utryckning.
FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
- Miljö- och byggnämnden begär hos kommunfullmäktige i Norsjö att från
beviljade investeringsmedel på 200 tkr till klipputrustning omfördela 100
tkr till kommunikationsutrustning.
BESLUT
- Miljö- och byggnämnden begär hos kommunfullmäktige i Norsjö att från
beviljade investeringsmedel på 200 tkr till klipputrustning omfördela 100
tkr till kommunikationsutrustning.

Beslutsexpediering

Norsjö
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.23/1260

Arbetsmiljöplan 2020,
Bakgrund
Nämnden ska anta arbetsmiljömål för 2020. I arbetsmiljöhandbok 2020
finns under kap. 4 (se nedan) förslag till arbetsmiljömål för nämndens
verksamheter,
Mål:
1
Arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelats arbetstagarna ska inte ge
upphov till ohälsosam arbetsbelastning.
2
En god fysisk arbetsmiljö. Inga allvarliga anmärkningar skall finnas på
skyddsrondsprotokollet.
Aktiviteter
 Följa upp på arbetsplatsmöten och på medarbetarsamtal
1. vilka arbetsuppgifter som skall utföras,
2. vilket resultat som ska uppnås,
3. vilka arbetsuppgifter som skall prioriteras när tillgänglig
tid, inte räcker till för alla arbetsuppgifter,
4. vem man kan vända sig till för att få hjäp och stöd för att
utföra arbetet.
Vid årets slut genomförs en enkät för att utvärdera ovanstående
aktiviteter.


Skyddsronder genomförs inom hela verksamheten - följs upp på
arbetsplatsmöten samt rapport lämnas till den
avdelningsövergripande samverkansgruppen.

BESLUT
Arbetsmiljöhandbok för 2020 för Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning
fastställs enligt upprättat förslag.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.182/

Revisionsberättelse 2019
Bakgrund
Av kommunallagen och revisionssed följer att revisorerna årligen ska
granska alla styrelser och nämnder.
Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra
verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter.
För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och
rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa
att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och
kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett
sätt.
Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer
ett underlag till uttalande i revisionsberättelse.
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:
Har nämnden förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden;
1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin.
Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig.
Övriga områden bildar underlag för att bedöma om förvaltningen sker på
ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt
(3).
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6
och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget 2019.
Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid
avgränsas granskningen i huvudsak till år 2019.
Bedömning
Revisorerna bedömer nämndens verksamhet enligt:
Ändamålsenlighet: Vi bedömer att nämndens verksamheter inte helt
bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under år 2019.
Ekonomiskt tillfredställande: Vi bedömer att nämndens verksamhet
inte har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt
under år 2019.
Intern kontroll: Vi bedömer att nämndens intern kontroll inom
granskande områden har varit tillräcklig under år 2019.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Rekommendationer:
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till
nämnden.
- Nämnden säkerställer att aktiva åtgärder vidtas vid signal om
bristande måluppfyllelse.
BESLUTSUNDERLAG
- Revisionsberättelse Malå Kommun 2019
- Rapport årsredovisning Malå 2019
- Grundläggande granskning Miljö- och byggnämnd
- Bilaga revisorernas redogörelse 2019, Malå
BESLUT
Miljö- och byggnämnden har tagit del revisorernas granskning av
nämnden för 2019. Revisorernas synpunkter kommer att beaktas.
Avdelningen kontaktar revisorerna för en utförligare förklaring av
revisionen.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.183/1100

Information angående Coronaviruset 2020
Bakgrund och bedömning
Folhälsomyndigheten har meddelat rekommendationer för att minska
smittspridningen av Coronaviruset. Rekommendationerna påverkar hela
samhället.
Miljö- och byggavdelningen har tagit fram följande årgärder för att minska
smittspridning men ändå hålla igång verksamheten;
 Följa folkhälsomyndighetens råd
 Undvika fysiska möten, boka webbmöten även internt
 Informera verksamhetsutövare inför tillsynsbesök (informationsblad,
bilaga)
 Där det går, göra skrivbordstillsyn eller tillsyn utomhus
 Där det inte går göra skrivbordstillsyn eller tillsyn utomhus kan
tillsynsbesöket flyttas till en senare tidpunkt (efter sommaren)
 Informationsinsatser till verksamhetsutövare
 Möjlighet att arbeta hemifrån för de som vill
Sveriges kommuner och regioner (SKR), Livsmedelsverket,
Naturvårdsverket och Boverket har också informerat om hur de ser att
kontroll och tillsyn ska kunna ske under rådande förhållanden.
Länsstyrelsen hade en länsträff via webben förra veckan gällande
livsmedelskontroll. De flesta kommuner i länet jobbar på som vanligt med
livsmedelskontroller, undantaget är äldreboenden eller där det kan finns
många personer i riskgrupper.
Miljö- och bygg samt Räddningstjänst har gjort riskbedömningar med
anledning av Coronaviruset.
Verksamheterna berörs olika av den pågående epidemin. En del
verksamheter har inte påverkats alls, andra har minskat i omfattning
medan en del verksamheter har lagt sin verksamhet vilande. Ska vi
avvakta till efter sommaren med att ta ut de årliga tillsynsavgifterna eller
ska vi skicka ut dem nu i maj?
FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
- Miljö- och byggnämnden noterar att avdelningen vidtagit åtgärder för att
begränsa smittspridning och anser vidare;
Alt.1 att årliga tillsynsavgifter ska tas ut i vanlig ordning.
Alt.2 att uttag av årliga tillsynsavgifter avvaktas till efter sommaren.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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BESLUT
- Miljö- och byggnämnden noterar att avdelningen vidtagit åtgärder för att
begränsa smittspridning och anser vidare att besluta enligt;
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt;
Alternativ 1
- att årliga tillsynsavgifter ska tas ut i vanlig ordning.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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MBN.2020.173/8100

Remiss: material och produkter avsedda att komma i kontakt med
livsmedel
Bakgrund
Efterlevnaden av EU-bestämmelser om livsmedel och material och
produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel genomförs i dag
inom ramen för den ordinarie livsmedelskontrollen. Sådana material och
produkter som hanteras vid andra anläggningar än
livsmedelsanläggningar eller hos andra verksamhetsutövare än
livsmedelsföretag kontrolleras inte alls idag.
De ändringar som föreslås i promemorian innebär att hela området
material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
kommer att omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde. De
bestämmelser i livsmedelslagen som inte uttryckligen är begränsade till
att gälla livsmedel föreslås också gälla för material och produkter
avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
Förslaget innebär att kommunerna får det operativa kontrollansvaret för
sakområdet material och produkter avsedda att komma i kontakt med
livsmedel vid sådana anläggningar som inte är livsmedelsanläggningar.
Bedömning
Bygg- och miljöavdelningen håller på att analysera hur denna ändring i
lagstiftningen kommer att påverka nämndens verksamhet och därmed
vilka synpunkter som bör lämnas på remissen.
FÖRSLAG TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
- Miljö och byggnämnden beslutar att delegera till ordföranden att i
samråd med miljö- och byggavdelningen lämna yttrande på remissen.
BESLUT
- Miljö och byggnämnden beslutar att delegera till ordföranden att i
samråd med miljö- och byggavdelningen lämna yttrande på remissen.
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MBN.2019.502/0220

Temporär bodetablering Gallejaur kraftstation, Norsjö Örträsk 1:35,
Norsjö
Bakgrund 2019-09-30 ansökte Vattenfall om att sätta upp en temporär
bodetablering i samband med att det ska renoveras en turbin vid verket.
Lov med startbesked medgavs och beslutet vann laga kraft i november
samma år. I lovet ingick 9 baracker och en parkeringsplats.
2020-04-02 inkom en anmälan om slutbesked och kontrollplan till
kommunen. 2020-04-14 hölls slutsamråd på fastigheten. Vid samrådet
framkom det att byggnaden och parkeringen var tagna i bruk. (Se
tjänsteskrivelse.)
När en byggnad tagits i bruk ska en sanktionsavgift tas ut i enlighet med
Plan och bygglagens 10 kapitel 4§.
Bedömning:
Miljö- och byggavdelningen bedömer att Vattenfall har brutit mot plan och
bygglagen 10 kap 4§ genom att ha tagit i bruk en åtgärd utan slutbesked.
Sanktionsavgift ska då tas ut med upp till 56 192 kr.
BESLUT
- Miljö och byggnämnden beslutar att ta ut en sanktionsavgift om 56 192
kronor enligt PBL 11 kap 51§ av Vattenfall Vattenkraft AB för att
byggnaden tagits i bruk innan slutbesked givits enligt 10 kap 4§ PBL.
Avgiften ska betalas till Norsjö kommun inom två månader efter det att
beslutet har delgetts den avgiftsskydige enligt 11 kap 61 § PBL.
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MBN.2020.149/0210

Utredning om behov av lov för ändrad användning, Bastuträsk folkets
hus
I samband med en fråga om ventilationen i fastigheten kom även frågan
om lov upp för den skolverksamhet som bedrivs och har bedrivits i
fastigheten i många år. Avdelningen gör bedömningen att verksamheten
pågått så länge att behovet av lov för ändrad användning är preskriberat.
Vidare anses lokalen vid ett beök vara lämplig för ändamålet under
förutsättning att OVK-protokoll kommer in till kommunen och att
brandtillsyn sker i närtid. Räddningstjänsten har tills vidare godkänt
lokalen.
OVK protokoll kommer att lämnas in.
BESLUT
Informationen noteras.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ/NORSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

Blad nr

2020-05-11

20

§ 37
Petiknäs 2:69, Petiknäs 2:87
Byggnadsinspektören informerar miljö- och byggnämnden om pågående
ärenden på fastigheterna Petiknäs 2:69 och Petiknäs 2:87.
BESLUT
Informationen noteras.
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§ 38
Redovisning av delegationsbeslut
Redovisning av delegationsbeslut.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.
BESLUT
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.
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§ 39
Meddelanden
Redovisning av meddelanden.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Redovisning av meddelanden godkänns.
BESLUT
Redovisning av meddelanden godkänns.
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