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Margareta Wästlund (S)
Kent Kanon (S)
Hans Trybom (S)
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Laila Nyström (V)
Ann-Catrin Bergman (MP)
Tors ten Myrgren (M)
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Verksamhetscl-ief Anders Zetterlund
Miljö- och hälsoskyddschef Margareta Eiserman
Utredare Erik Myrlund
Förvaltningsekonom Erik Andersson
96-97
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Anne-Sofie Åhlén 96-100
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Kenneth Johansson 98
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Chatrin Molin 98
Miljö- och halsoskyddsinspektör Emma Frändén 98
Räddningschef Mats Åberg 99
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§

96 Ekonomisk rapport

Dm 2016.879

Norrhälsinglarids miljö- och räd
dningsnämnd beslutar

att godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning
Erik Andersson redovisar en ekonom
isk rapport för perioden fram till och
med
november 2017.
Belopp i tusen kronor (tkr)
Driftredovi sni ng

liffall
2017-11

Budget

Avvikelse
Avvikelse Årsbudget Årsprognos
årsbudget

Intäkter

-17268

Personalkostnader

-17252

16

-18398

36 165
12275

-18398

35 662
12 135

0

-503

39 175
13 169

0

-140

39 175
13 169

0

31 172

30545

-627

33946

33946

0

Övriga kostnader
Netto

Nämnden och rniljökontoret redovi
sar ett överskott medan räddnings
tjänsten
redovisar ett underskott.
Den totala avvikelsen som redovisad
es för perioden januari till oktober
har ökat.
Kostnader för utbildning och rekryte
ring av deltidspersonal samt för helt
idspersonal
som täcker upp för vakanser inom delt
idskårerna svarar för merparten av
räddningstjänstens underskott. Utryck
ningsinsatserna som fram till oktobe
r legat på
låga nivåer har under november öka
t till samma nivåer som perioden janu
ari
till
november 2016.
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Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§

97

Detaljbudget 2018

Dnr 2017.1120

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar
att fastställa förslaget till detaljbudget för verksamhetsåret 2018.

Ärendebeskrivning
Erik Andersson redovisar ett förslag till detaljbudget för verksamhetsåret
2018.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
Budget 2018 inki hyror
Budget
2017

(Tkr)

Budget
2018

Kostnader
Nämnd
Mijö- och hälsoskydd
Räddningstjånst
Säkerhetssomordning

854
10 644
38 399
51336

859
11 526
39 544
1 439
53367

0
-5 536
-2 402
-1 439
-9377

0
-6 343
-2 869
-1 439
-10651

Netto

41 959

42 717

Nordanstig
Hudlksvall

-8185
33774

34315

1439

Intäkter
Nämnd
Mljö- och hälsoskydd
Räddningstjänst
Säkerhetssomordning

-8402

Kostnader och mtäkter för nämndens verksamhet under 2018 uppgår till
53 367 000
kr respektive 10 651 000 kr. Nettobudgeten fördelas mellan med 34 315 000
kr för
Hudiksvall och 8 402 000 kr för Nordanstig.
1 förslaget till budget fördelas nettokostnaderna med 859 000 kr för nämnd
sarbetet,
5 183 000 kr för miljökontorets verksamhet och 36 675 000 kr för räddningstjän
stens
verksamhet.
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§

98 Handlingspian 2018, miljökontoret

Dm 2017.2956

Norrhälsinglands miljö och räddnirigsnämnd beslutar
-

att godkänna förslaget till handlingspian för verksamhetsåret 2018.

Ärendebeskrivning
Enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken skall nämnd
en besluta om en
tillsynspian för varje verksamhetsår.
Eftersom planen även omfattar övriga tillsynsområden komm
er den att utgöra
nämndens handlingsplan för sitt myndighetsuppdrag inom
miljö- och
hälsoskyddsområdet enligt kommunens styr- och ledningssyste
m.
Anne-Sofie Åhlén redovisar i skrivelse, dm 2017.2956, miljök
ontorets förslag till
arbetspian för verksamhetsåret 2018.
Erik Myrlund, Anne-Sofie Åhlén, Kenneth Johansson, Chatri
n Molin och Emma
Frändén redovisar delar av handlingsplanen.
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§

99

Information om räddningstjänstens förebyggande
arbete

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar
att tacka för informationen.

Ärendebeskrivning
Mats Åberg informerar om räddriingstjänstens förebyggande arbete. Tillsynsmetodiken
har under året systematiserats enligt sju-stegsmodellen. Utformning och utförande
av
tjänsteanteckningar, inspektionsprotokoll, kommunikation och beslut har formaliserats
för att uppfylla förvaltningslagens regler.
Under 2018 kommer tillsynsverksamheten att fokusera på hotell och större
sarnlingslokaler.
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§

100 Yttrande över “Miljötillsyn och sanktioner” SOU
201 7:63

M2017/01714/Me
Dnr 2017.2426

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar
att bifalla miljökontorets förslag till synpunkter.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade under våren 2016 att tillsätta en utredning med uppgif
t att se
över miljötillsynen och sanktionssystemet i miljöbalken. Syftet var att utreda
möjligheterna att optimera resurserna och utveckla genomförandet av tillsyn
en så att
den blir mer enhetlig och effektiv och bidrar till att niiljökvalitetsmålen nås.
Ytterligare
ett syfte var att utreda hur fler rniljöbrott kan upptäckas, utredas och beivras
.
Miljö- och räddningsnäninden har fått utredningen “Miljötillsyn och sanktio
ner- en
tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet” (SOU 2017:63) på remiss
från Miljöoch energidepartementet.

Miljökontorets bedömning och förslag till synpunkter
Norrhälsinge miljökontor anser att utredningen är bra och att de flesta förslag
en är bra
samt håller med om resonemangen under skälen till förslagen mm. Miljökontore
t har
dock några synpunkter och kommentarer till utredningen:
Naturvårdsverket får ett tydligare och större ansvar
Naturvårdsverket får ett tydligare uppdrag att leda samordningen av tillsyn
en i hela
landet och att samordna tillsynsvägledningen.
När det gäller uppföljning har redan Naturvårdsverket ett uppdrag att rappor
tera hur
miljötillsynen utförs i landet. Det görs genom en enkät som skickas ut till
landets
kommuner. 1 förslaget ingår även att Naturvårdsverket får i uppdrag att
föreslå hur
digitaliseringen av miljötillsynen kan utföras. De ska också ta fram en natione
ll
miljötillsynsstrategi varje år, som kommunerna i sin tur ska ta hänsyn till
vid sin
tillsynspianering. Ett system för nationella branschexperter ska Naturvårdsve
rket också
arbeta fram tillsammans med Miljösamverkan Sverige.
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Norrhälsinglonds miljö- och räddningsnämnd
Miljökontoret anser att väldigt många uppdrag i utredn
ingen hamnar på
Naturvårdsverket. Det är också den naturliga förde]ningen
av uppdragen eftersom
Naturvårdsverket är den centrala myndighet som är ansvar
ig för miljötillsynen.
Milj ökontoret anser att det är positivt att Naturvårdsverket
får alla dessa uppdrag och
har stora förväntningar på vad det kommer leda till. För
att det ska fungera är det dock
vilifigt att Naturvårdsverket får resurser för att kunna fullgör
a dessa uppgifter.
Av vad som framgår av utredningen verkar kommunerna
liksom tidigare i första hand
få tillsynsvägledning från länsstyrelsen och länsstyrelsen
får tillsynsvägledning från
Naturvårdsverket och andra centrala verk. Milj ökontoret
har saknat att få
direktinformation av Naturvårdsverket och kommunerna
har inte heller fått delta i
Miljösamverkans projekt om tillsyn på lED-anläggningar.
Den här bristen kanske kan
Has av branschexperterna, varför det är positivt att de
kommer tillbaka. Här bör
också tilläggas att Naturvårdsverkets information på hemsid
an i regel är bra
tillsynsvägledning och något som bör bibehållas.
Digitalisering

1 utredningen framgår det inte vad digitalisering av miljöti
llsynen innebär bara att det
ska göras och att det är ofrånkomligt. Naturvårdsverket får
i uppdrag i samråd med
berörda myndigheter att ta fram mål för digitaliseringen och
en strategi. Vi anser att
det är viktigt att kommunerna får vara delaktiga i det arbetet
. Det är väldigt viktigt
vilka mål och strategi som ska gälla för digitalisering. Det
finns så många digitala
möjligheter idag att det är lätt att slänga sig in i ett system
bara för att det finns utan att
tänka efter innan om det är det här vi vill göra.
Är syftet med digitalisering att sprida miljöinfonnation till
allmänheten? Är syftet med
digitaliseringen att tillsynsmyndigheter i landet ska kunna
samverka bättre, få
tillsynsvägledning, dela checklistor för tillsyn inom olika
branscher och på så vis får vi
en mer likartad tillsyn i hela landet? Eller är syftet att kunna
kontrollera att
kommunerna sköter sin tillsyn? Är syftet att ha en gemensam
rapportering av utförd
lED-tillsyn för att underlätta vidarerapporteringen till EU?
Milj ökontoret ser flera risker med digitalisering och de är olika
beroende på vilket syfte
digitalisering har. Gemensamt är att digitaliseringen trolige
n innebär merjobb och även
kostnader för kommunerna i uppbyggnadsfasen. Det är då
viktigt att det också blir
något vi har nytta av i vårt dagliga arbete. 1 arbetet med digital
iseringen måste
Naturvårdsverket ta hänsyn till hur kommunerna arbetar,
vilka digitala system som
redan används så att inte samma uppgifter behöver läggas in
i flera system.
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1 utredningen står det att det är svårt att idag
hitta aktuell information om miljötillsynen på internet och att det är angeläget att ansv
ariga myndigheter tillgängliggör
sådan information. All information om miljö
tillsynen är inte lämplig att tillgängliggöra
för alla på internet. Vid milj ötillsynsbesöken får
t ex inspektörer ofta information från
företagen som är relevant för tillsynen men som
inte är till för att offentliggöras. Det
förtroendet är väldigt viktigt att bevara. Det är ocks
å svårt att förklara olika delar av
milj ötillsynen på ett enkelt sätt. Vi skriver idag insp
ektionsrapporter riktade till
verksamhetsutövare, inte till allmänheten.
Det är viktigt att digitaliseringen inte skyndas på
utan att det finns tid för eftertanke
innan det bestäms att något ska finnas på olika
hemsidor, eller man bestämmer sig för
ett visst rapporteringssystem.
Nationéll miljöstrategi
En nationell miljöstrategi ska också tas fram av
Naturvårdsverket. Av planen ska bl.a.
framgå vilka områden och åtgärder som är prior
iterade från nationell utgångspunkt.
Tillsynsmyndigheterna ska beskriva i den egna tillsy
nspianen hur man tagit hänsyn till
den nationella strategin. Detta för att de lokala och
regionala prioriteringarna inte ska
motverka de nationella prioriteringarna. Om plan
eringen sker i ett gemensamt verktyg
går det att följa var olika tillsynsinsatser över land
et kan ge synergier och var det finns
risk för underskott i tillsynen. 1 utredningen bedö
ms detta som ett ökat stöd till
tillsynsmyndigheten så att planeringen kan optim
eras mot en effektiv tillsyn och att
tillsynsmyndigheterna på så sätt kan fokusera på att
utföra den tillsyn som prioriterats.
1 utredningen bedöms detta inte inskränka på kommun
ens möjlighet att göra lokala
avvägningar i planering och genomförande av tillsyn
en.

Miljökontoret anser att tanken med en nationell miljö
strategi är bra som vägledning av
vad som ska prioriteras. Det kan också vara svare
t på hur man kan få tillsynen likartad
över hela landet. Men det här upplägget riskerar dock
att öka miljökontorens
administration och minska tiden då tillsyn kan utför
as. Tiden som läggs på planering är
redan idag stor. På vilket sätt hänsyn till den natio
nella miljöstrategin ska tas i vår
planering är därför viktig att klargöra. Ska vi redo
visa hur vi tänkt följa varje punkt
eller räcker det att det finns med ett sammanfattand
e textstycke eller en kolumn (om
det är i tabellform) i tillsynspianen?
Tydligare krav på kompetens
Utredningen föreslår att det bör införas en bestämme
lse i miljötillsynsförordningen
som anger att den personal som utför tillsyn ska ha relev
ant utbildning och erfarenhet
för de uppgifter som ska utföras.
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Miljökontoret anser att det är bra. En sådan bestämmelse har
tidigare funnits i vår
lagstiftning.
Naturvårdsverket föreslås få i uppdrag att i samråd med represe
ntanter från övriga
miljötillsynsmyndigheter och akademin ta fram kriterier för vilken
kompetens som
behövs inom miljötiilsynen. En dialog bör också föras med näring
slivet.
Milj ökontoret anser att det är viktigt att det tas fram vad en utbildn
ing ska innehålla
för att universitet/högskolor ska kunna marknadsföra sin utbildn
ing som en sådan
som ger de färdigheter som behövs för att arbeta som miljöoch hälsoskydds
inspektör. Genom åren har många studenter känt sig lurade
när de gått klart sin
utbildning och inser att deras utbildning inte är tillräckligt bra
för att t ex få jobb som
miljö- och hälsoskyddsinspektör utan att de i så fall behöver kompl
ettera utbildningen.
Det är också bra om det finns fortbildningskurser för miljöoch hälsoskydds
inspektörer även på högskolor/universitet eller kanske rentav
de centrala
myndigheterna i deras roll som tillsynsvägledare. Det ger möjlig
het att fördjupa sig mer
när man t ex byter arbetsuppgifter eller när det kommer ny lagstif
tning.
Hölsoskydd
Den här utredningen handlar om miljötillsyn. Mil;ökontoret
anser ändå att det är
viktigt att förslagen till ändringar i miljöbalken och i dess följdla
gstiftningar också
fungerar för hälsoskyddsarbetet. Det finns inget ord om detta
i utredningen. Det kan
naturligtvis bero på att det är så självklart att iniljöbalkens bestäm
melser tillämpas vid
både miljö- och hälsoskyddstillsyn. Men det bör ändå ses över
från den aspekten också
innan de föreslagna ändringarna görs i lagstiftningen.
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§

101 Utbildning “Heta arbeten”

Dnr Rtj 2017.000231

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar
att bifalla räddningstjänstens förslag till att anordna utbildning i Heta arbeten.

Ärendebeskrivning
Kommunernas skyldigheter när det gäller den brandförebyggande verksamheten
regleras i det tredje kapitlet i Lag om skydd mot olyckor. Kommunen ska dels
se till att
åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder, dels
genom
rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att
fullgöra sina
skyldigheter.
Räddningstjänsten erbjuder redan idag risk- och brandutbildning samt anordn
ar
utbildningar om Arbetspiatsens brandskydd. För de yngre genomförs årligen
information om brandskydd, till förskoleklasser som erbjuds brandskyddsteater
i
räddningstjänstens lokaler. Årskurs 5 utbildas i brandsäkerhet och den utbildningen
byggs sedan på i årskurs 7 med konsekvens och anlagd brand. Gymnasieelever
möter
vi på bland annat arbetsmarknadsdagar, där olika yrken presenteras.
Räddningstjänsten har vid ett flertal tillfällen per år studiebesök av skolklasser,
förskolegrupper och föreningar för att visa upp station, brandbilarna och få
kunskap
om brandsäkerhet. De nysvenskar som har kontakt med SF1, arbetsförmed
iingen,
work 4 you eller genom Komvux träffar vi för att förmedla budskapet om
räddningstjänstens roll och får kunskap i hur de skall hantera en brandhändels
e. De
äldre medborgarna i kommunerna når vi bland annat vid informationsträffar
hos
pensionärsorganisationer.

Bo kgru n d
Under ett flertal år under 1980-talet var det en tydlig uppgång av bränder knutna
till
arbeten med gnist och värmebildning. För att stoppa den trenden beslutade
brandskyddsföreningen tillsammans med försäkringsbolagen att skapa nya
säkerhetsregler och strängare säkerhetsföreskrifter. Detta utgjorde grunden till
1990 års
norm för Heta Arbeten, som ännu idag används. Brandskyddsföreningen tog
då även
ansvaret för att utveckla en behörighetsutbildning som idag kallas Heta Arbeten®.
Idag
är ca 326 000 personer certifierade att utföra “Heta arbeten” och sedan 1990
har
skadekostnaderna minskat med 75 % på grund av “Heta Arbeten”.
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Norrhölsinglonds miljö- och räddningsnömnd
För att säkerställa att kunskap bibehålls gäller ett certifikat i fem år, sedan måste
samma kurs genomföras igen.
Med Heta arbeten menas arbeten som görs på tillfällig plats, med verktyg och
utrustning som skapar gnistor och värme.
Här i Hudiksvall och Nordanstig finns det ett par aktörer förutom räddningstjänsten
som bedriver utbildning inom Heta arbeten. Dessa bedriver utbildningen och
registrerar sedan kursdeltagarna till den centrala brandskyddsföreningen som sedan
utfärdar certifikaten, på liknande sätt som räddningstjänsten kommer jobba.

Röddningstjänst ens bedömning
Utbildning i så kallade “Heta Arbeten” ligger i linje med andra förebyggande insatser
som räddningstjänsten redan utför idag. Att stödja konimuninvånarna att kunna göra
en första insats vid en allvarlig händelse om en brand inträffar i hemmet eller på
arbetsplatsen. Att kunna agera kan vara skillnad på liv eller död, och att sedan ha
utrustning och kunskap att bli varse och agera rätt, kan minska skadorna betydligt. Alla
våra utbildningar är öppna för alla att delta i oavsett bostadsort. Vid ett längre arbete
som konsult på en av kommunernas arbetsplatser och företag måste det finnas
möjlighet att medverka vid t.ex Heta arbeten, om deras certifikat håller på att gå ut. Vi
kommer förhoppningsvis genom gott rykte och bra kurser få deltagare som berättar
om och sprider våra kurser vidare till arbetskamrater och bekanta. Det kommer inte bli
någon större skillnad i arbetsbelastning efter förändringen jämfört med nu då vi hela
tiden chiver och administrerar kurser. Utbildning i Heta arbeten kommer att bidra till
att räddningstjänsten i sin förebyggande verksamhet kommer att nå målgrupper som vi
annars inte kommer i kontakt med speciellt mycket.

Beslutsgång
Anders Bengtsson yrkar på bifall till räddningstjänstens förslag.
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Sammanträdesdatum

NODAN11G5
KOMMUN

2017-12-14

Norrhälsinglands miljö- och röddningsnämnd

§

102 Uppföljning av intern kontroliplan 2017

Dnr 2017.315

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar
att godkänna uppföljningen av den interna kontroilpianen för
2017, samt

att kvarstående kontrollmoment utgör nämndens interna kontroilpian
för 2018.

Ärendebeskrivning
Samtliga rutiner/processer/system i den interna kontroilplanen
har vid kontroll
bedömts som bra förutom dokumenthantering.
Vad beträffar dokumenthantering så bedöms den punkten som mindre
bra för
räddningstänsten. För miljökontoret bedöms samma punkt som
Ok, men behöver
förbättras. För miljökontorets del har arbetet med revidering av
arkivbeskrivning och
dokumenthanteringsplan påbörjats men inte kunnat slutföras under
2017.
Revideringsarbetet har i november fått en nystart i form av ett
“Leanprojekt” utifrån
höstens utbildning av miljökontorets personal. För räddningstjänstens
del kommer
arbetet med arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan att
ske i samkiang med
implementerandet av räddrnngstjänstens nya ärende- och verksa
mhetssystem.
i\’Iiljökontoret och räddningstjänsten kommer att bistå varandra
i revideringsarbetet.
Vad beträffar riskbedömning avseende arbetsmiljö under 2017
så beslutade miljö- och
räddningsnämnden 20 17-03-03, 33, att fördela arbetsmiljöuppgifter
enligt AFS
2001:1 till miljö- och hälsoskyddschefen inom miljökontorets
ansvarsområde och till
verksamhetschefen för räddningstjänsten inom räddningstjänstens
ansvarsområde.
Under 2018 kommer miljökontorets att flytta till det så kallade
“Blå Huset” intill
Håstaäng vilket kommer att påverka verksamheten. v1il;ökontore
t bedömer att den
händelsen inryms under punkten “riskbedömning avseende arbetsm
iljö, mk”.
Utifrån resultatet av uppföljningen av den interna kontroilpianen
för 2017 bedömer
miljö- och räddningsnämnden att följande rutiner/processer/system
inte längre
behöver ingå i den interna kontroilpianen när det gäller rapportering
till nämnd:
Riskbedömning avseende arbetsmiljö när det gäller delegering
av
arbetsmiljöuppgifter, rtj och mk
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Sammanträdesdatum

NORDANS11G5
KOMMUN

2017-12-14

Norrhölsinglands miljö- och röddningsnämnd

§

103 Nämndsplan 2018

Dar 2017.3099

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämrid beslutar
att fastställa nämndsplanen.

Ärendebeskrivning
Margareta Eiserman redovisar ett förslag till nämndsplan för 2018. Planen utgår från
kommunernas viljeinriktningar och beskriver de övergripande målen med åtgärder,
indikatorer och särskilda uppdrag
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Sommanträdesdatum
2017-12-14

NOROANSTIGS
KOMMUN

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§

104 Bjuråkers-Änga 5:2, vitesföreläggande om åtgärd av
enskilt avlopp

Dnr 2012.2199

Norrhälsinglonds miljö- och räddnirigsnämnd beslutar
att förelägga Tord Olof Bergström (710914-7558), såsom ägare av fastigheten
Bjuråkers-Ånga 5:2
att vid vite av 60 000 kronor, senast 201 8-10-31, förbättra avloppsanläggningen på
fastigheten Bjuråkers-Änga 5:2 med slamavskiljare (trekammarbnmn eller
motsvarande) och efterföljande rening.
Beslutet är fattat med stöd av 1vIiljöbaLken 9 kap 7 26 kap 9 och 14
samt
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12
,

,

.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av
beslutet.

Ärendebeskrivning
Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2016 en avloppsinventering i
området. Men redan 2011 var miljökontoret i kontakt med Tord Bergström om det
dåliga avloppet och ännu tidigare med den förra fastighetsägaren. Tord har inte haft
någon avvikande uppfattning av avloppets status.
Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdats så förelades fastighetsägarna
2017-02-03 att senast 2017-09-30 förbättra avloppsanläggningen vid fastigheten
Bjuråkers-Änga 5:2 med slamavskiljare och efterföljande rening. Efter det så har Tord
blivit ensam ägare av fastigheten.
Fastighetsägaren har fått tillstånd till ny avloppsanläggning 2017-02-02.
Ett brev där fastighetsägaren ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite,
skickades ut 2017-10-03.
Norrhälsinge milj ökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har
åtgärdats.
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Sammanträdesdatum
2017-12-14

NORDANST1GS
KOMMUN

Norrhölsing lands miljö- och räddningsnömnd
Vid återbesök 2017-10-17 var ingen avloppsanläggning utförd. Vid besöket träffade vi
Tord och han var införstådd med att vi kommer ta upp ärendet i Norrhälsinglands
miljö- och räddningsnämnd. Han säger att han är på gång och ska åtgärda avloppet.

Miljökontorets bedömning och motivering
Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av en enkammarbrunn
med utlopp till dike.
Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret
angående inventeringsresultatet.
Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår
miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med
vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i
genomsnitt kostar.
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Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§

105 Uppföljning av nämndsbeslut, vitesförelägganden

Dnr 2017.2952

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar
att godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har vitesförelagt om åtgärder om
förbättring av enskilda avlopp på 24 fastigheter den senaste tiden. Tiden för åtgärder
på dessa har gått ut. L
Läget för fastigheterna ser ut enligt följande:
17 st fastigheters avloppsanläggningar har åtgärdats och uppfyllt vitesföreläggandet.
Tre fastighetsägare har påbörjat arbetet med att förbättra/åtgärda sina
avloppsanläggningar och dess kommer snart att vara åtgärdade.
Två fastighetsägare har sökt och fått tillstånd att utföra avloppsanläggningar, men de
vill ha förlängd tid för att utföra dem.
En fastighetsägare har inte utfört någon åtgärd och nämnden har beslutat om att
begära utdömande av vite.
För en fastighet är det oklart om krav kvarstår efter nya uppgifter om anläggningen.
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Sammanträdesdcitum

NORDANSTIGS
KOMMUN

2017-12-14

Norrhälsinglonds miljö- och räddningsnämnd

§

106 Information från verksamheterna

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar
att tacka för informationen.

Ärendebeskrivning
Anders Zetterlund och Margareta Eiserman informerar nämnden om aktuella frågor
inom sina verksamheter.
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NORDANST1GS
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Norrhälsing lands miljö- och rädd ningsnämnd

§

107 Rapporter

Ärendebeskrivning
Föredrages och läggs till handlingarna:
1

Utryckningsstatistik.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

20 (24)

21(24)

Protokoll
Hudiksvclls
kommun

Sammanträdesdaium
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NORDANST1GS
KOMMUN

Norrhälsinglonds miljö- och räddningsnämnd

§

108 Bemanning och kompetensförsörjning,
räddningstjänsten

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnärrind beslutar
att godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning
Anders Zetterlund redovisar den aktuella bemanningssituationen för deltidskårerna.
Inom parantes anges förändringar sedan föregående nämndsammanträde.
Styrka

Behov

Nuläge

Lediga

Saknar C-kort

Saknar
utbildning

Hudiksvall

20+2

17 (+4)

5 (-4)

5 (+4)

5 (0)

Iggesund

16+2

14 (0)

2 (0)

5 (0)

7 (0)

Deisbo

20+2

20 (0)

2 (0)

5 (0)

7 (0)

Friggesund

12+2

9 (0)

5 (0)

4 (0)

6 (0)

Jättendal

20+2

19 (+2)

2 (-3)

4 (+2)

3 (0)

Hassela

16+2

10 (+1)

6 (-3)

2 (0)

3 (0)

104+12

89 (+7)

22 (0)

25 (+6)

31 (0)

Totalt

Anders Zetterlund informerar om att deltidsstyrkan förstärkts med 7 deltidsbranclmän.
Totalt saknas det 15 +12 stycken för att nå handiingsprogrammets mål. Utredningen
om deltidskårernas bemannings- och kompetensförsörjning kommer troligen att kunna
redovisas för nämnden i januari 2018.
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Norrhälsinglands miljö- och rädd ningsnämnd

§

109 Beslutsförteckning över delegerade ärenden,
miljökontoret

Dnr 2017.377

Norrhälsinglarids miljö- och räddningsnämnd beslutar
att lägga förteckningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Miljökontoret har upprättat en förteckning över delegationsbeslut under perioden
2017-10-01 —2017-10-31.

v
)4

Delges:
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NOROANST1GS
KOMMUN

2017-12-14

Norrhälsinglonds miljö- och räddningsnömnd

§

110 Rapportering av renhållningsbefrielser

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnömnd beslutar
att niiljökontoret årligen samrnanställer och rapporterar till namnden antalet ärenden
som rör befrielser från avfallshämtning, hur många som överklagats samt utfallet av

överldagningarna, samt

att rapportering för verksamhetsåret 2017 sker senast vid mars-sammanträdet.

Ärendebeskrivning
Antalet befrielser från avfallshämtning har ökat kraftigt i samband med det nya
hämtningssystemet för hushållsavfall. Miljö- och räddningsnämnden anser det
angeläget att utvecklingen av befrielser från avfallshämtning kontinuerligt följs upp.
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Norrhälsinglands miljö- och röddningsnämnd

§

111 Arbetsmiljöinvesteringar vid Hudiksvalls
rädd ningsstation

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar
att räddningstjänsten senast till budgetberedningen för verksamhetsåret 2019 tar fram

en kostnadska]kyl för ombyggnad och renovering av omklädningsrum och
dusch/bastu så att det fmns utrymme för minst 12 st. kvinnor och 50 st. män.

Ärendebeskrivning
Vid en genomgång av räddningstjänstens lokaler på Håstaäng noterade ordförande att
lokalerna inte är ändamålsenliga avseende möjligheterna till omklädning och dusch för
kvinnlig personal. Ett minirnikrav bör vara att lokalerna ska vara anpassade för en
personalstyrka på minst 12 kvinnor och 50 män.
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