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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2019-10-16 kl 09.00 - 14.15 
Ajournering lunch: 12:00-13:00 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Nina J Andersson (KD), tjänstgörande ers. 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Yngve Larsson (L) 
Max Jansson (LP), tjänstgörande ers. 
 

Gunilla Rydberg (MP), tjänstgörande ers. 
Linda Wighed (M), tjänstgörande ers. 
Christoffer Wallin (SD) 
Stellan Welin (S) 

Närvarande 
ersättare 

Torgny Grahl (C)  
Mathias Johansson (SD) 
 
 

 

Övriga deltagare Maria Bylund, miljöchef 
 

Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Nina J Andersson (KD) 

Justering Kommunhuset, 2019-10-21 kl. 09:30 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Nina J Andersson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-10-16 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-10-22 - 2019-11-12 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  
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MN § 59 

Fastställande av dagordning 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen. 
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MN § 60 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2019-08-26   -   2019-09-15 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2019-09-30 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 61 

Meddelande 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden enligt utsänt underlag daterat  
2019-08-26 - 2019-09-15. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden. 
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MN § 62 

Konferenser och kallelser 
Inga konferenser och kallelser är aktuella. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 63  Dnr MimB 2019/001 

Budgetuppföljning januari - september 
Ärendet avser budgetuppföljning för Miljönämnden i mellersta Bohuslän för perioden januari till 
september.  Miljönämnden i mellersta Bohuslän ingår i Sotenäs kommuns organisation och 
redovisar i enlighet med kommunens redovisningsrutiner.  
 
Miljöchefen informerade nämnden om budgetuppföljning jan-sept och förväntad prognos. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom redovisningen och lämna 
budgetuppföljningen januari till september vidare för beslut i kommunstyrelsen i Sotenäs kommun. 
 
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelserna i Sotenäs, Lysekil och Munkedal för kännedom 
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MN § 64  Dnr MimB 2019/001  

Internbudget 2020 
Syftet med interbudgetdokumentet är att säkerställa att nämnden har en finansiering av sin 
verksamhet utifrån givna budgetramar under kommande år. Nämnden får kompensation för löner 
och övriga kostnader, samtidigt som det finns ett sparkrav på 2% och förväntan om att intäkterna 
ska öka med 3,1%.  
 
I kommunstyrelsens direktiv för budgetarbetet framgår att nämndens intäkter från taxor förväntas 
öka med index, PKV. Det innebär att taxor alltid ska uppräknas årligen med denna faktor, annars 
minskar nettoutrymmet. I anvisningarna för budgetarbetet förutsätts att intäkterna ska öka årligen ca 
2,5–3,0%.  
 

Beslutsunderlag  

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2019-10-04 
Miljönämndens internbudget 2020  
Miljönämndens målarbete 2020 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta internbudget 2020 och att revidera 
miljönämndens mål 2020 enligt förvaltningens förslag. 
 

Skickas till 

Munkedal - munkedal.kommun@munkedal.se 
Lysekil - registrator@lysekil.se 
mats.tillander@munkedal.se 
per.garenius@lysekil.se 
Kommunstyrelsen (ekonomiavdelningen), Sotenäs 
 
 
 
  

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
mailto:registrator@lysekil.se
mailto:mats.tillander@munkedal.se
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MN § 65  Dnr MimB 2019/001 

Uppföljning av internkontroll 2019 
Ärendet avser förslag till redovisning av internkontroll för 2019, enligt antagen internkontrollplan. 
De avsteg från rutiner som uppdagats är av mindre allvarlig karaktär och kommer att ingå i enhetens 
ordinarie förbättringsarbete. 
 
Miljönämndens internkontrollplan för 2019 antogs 2018-10-17. 

 
Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2019-10-01 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta redovisning av genomförd internkontroll 2019, 
enligt tjänsteutlåtande daterat 2019-10-01. 
 

Skickas till 

Munkedal - munkedal.kommun@munkedal.se 
Lysekil - registrator@lysekil.se 
Kommunstyrelsen (ekonomiavdelningen), Sotenäs 
 
  

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
mailto:registrator@lysekil.se
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MN § 66  Dnr MimB 2019/001 

Internkontrollplan 2020 
Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av 
kommunfullmäktige 2011, senast reviderad 2018-04-24 § 41, att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av 
säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:  
 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m.  

 
Kommunstyrelsen ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Intern 
kontroll ska inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det är 
viktigt att kommunstyrelsens internkontrollplan även innefattar verksamhetsinriktade kontroller. 
Internkontrollplanen ska minst innehålla:  
 

• Genomförd riskbedömning (riskanalys)  
• Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp  
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen)  
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen  
• När uppföljningen ska rapporteras till nämnden/styrelsen  

 
Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder/styrelse ska ha med i sin 
internkontrollplan. Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2020 beslutat om tre 
kontroller som gäller för kommunstyrelsen och samtliga nämnder.  
 

• Attest 
• Frånvarorapportering  
• Målstyrning 

 
Utöver dessa bör ytterligare några kontroller antas som endast avser miljönämndens verksamheter, 
enligt bilagd plan för internkontroll 2020. 

Föreslagna nämndspecifika områden 

1. Kvalitetsarbete - Rutiner för enhetens kvalitetsarbete 
Sedan hösten 2017 har miljöenheten arbetat med ett strukturerat kvalitetsarbete inom ramen för 
arbetsmetoden LEAN. Arbetet har gett ett gott resultat när det gäller lägre sjuktal och en förbättrad  
kontroll och uppföljning av verksamheten. För att arbetet inte ska tappa farten behöver rutiner tas 
fram för hur Leanarbetet ska fungera framöver. Det är möjligt (3) att det strukturerade kvalitets-
arbetet stannar av om inte syfte och mål stäms av och följs upp. Konsekvensen skulle bli kännbart 
(3) varför det är viktigt att följa upp att arbetet med att nå mål och syfte pågår som planerat. 
Kontroll ska genomföras under perioden juni 2020. 
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forts. MN § 66 Dnr MimB 2019/001 

2. Efterlevnad av taxebestämmelserna 
Det är mindre sannolikt (2) att brister förekommer gällande följsamhet till rutinen. Konsekvensen 
skulle dock kunna bli kännbara (3) varför en kontroll görs av om taxan har efterlevts under 
perioden januari 2020-mars 2020. 

3. Kontrollera att kommunernas avvikelser i taxan följs 
Det är mindre sannolikt (2) att brister förekommer gällande följsamhet till rutinen. Konsekvensen 
skulle dock kunna bli kännbara (3) varför en kontroll görs att eventuella skillnader mellan 
kommunernas taxor efterlevs. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2019-09-25 
Miljönämndens plan för intern kontroll 2020  
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta två områden, punkt 1 och 3 i internkontrollplan 
2020, som tillägg till de tre anvisade områdena attest, frånvarorapportering och målstyrning. 
 
 

Skickas till 

Munkedal - munkedal.kommun@munkedal.se 
Lysekil - registrator@lysekil.se 
Kommunstyrelsen (ekonomiavdelningen), Sotenäs 
 
 
 
 
 
  

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
mailto:registrator@lysekil.se
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MN § 67 

Information - revision 
Nämnden tog del av svar på frågor från kommunrevisionen 2019. Svaren har redovisats för 
revisionen 2019-10-15. 
 

Beslutsunderlag 

EY svar 2019 års revision miljönämnden, daterad 2019-08-23 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Registrator i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommun 
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MN § 68  Dnr MimB 2019/001 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
Inom Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har Miljönämnden i mellersta Bohuslän sedan 
2013-01-01 ansvar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Den tillsyn som kommunerna utövar 
är bred och omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd och naturvård.  
 
Föreliggande förslag till ny taxa är gjord utifrån SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) nya 
taxemodell. Kommunen får enligt miljöbalken (1998:808), kap. 27, 1 § ta ut avgift för tillsyn enligt 
de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Det är mycket viktigt att samma taxekonstruktion 
gäller för samtliga tre samverkande kommuner och taxeförslagen har därför formulerats lika.  
  
I föreliggande ärende ingår förslag till taxa, exklusive timavgiftens storlek. Timavgiften har 
beslutats i separata ärenden i respektive kommun. Timavgiften är samordnad och lika för alla tre 
kommunerna. 
 
Då timdebiteringar och årlig avgift kommer att stå i proportion till timavgiften, enligt § 6 i 
taxeförslaget kommer de att ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver 
taxan inte revideras om timavgiften ändras.  
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2019-10-01 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Sotenäs, Munkedals och Lysekils 
kommuner med tillhörande bilagor. 
 

Yrkande 

Christoffer Wallin (SD) yrkar på bifall till förvaltningens förslag med ändringsförslag om 
efterskottsbetalning samt tilläggsyrkar att en självkostnadsberäkning på timtaxan skickas med till 
kommunfullmäktige 
 
Stellan Welin (S), Yngve Larsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 

Propositionsordning 1 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins förslag mot Stellan Welins m.fl. förslag och 
finner att nämnden antar Stellan Welins m.fl. förslag 
 
Omröstning begärs. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner följande propositionsordning: 

• ja-röst för Stellan Welin m.fl. förslag 
• nej-röst för Christoffer Wallins förslag 
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Omröstningsresultat 

Med 6-ja röster för Stellan Welin m.fl. förslag mot 3-nej röster för Christoffer Wallins förslag antar 
miljönämnden i mellersta Bohuslän Stellan Welin m.fl. förslag. Se omröstningsbilaga. 
 

Propositionsordning 2 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins tilläggsyrkande och finner att nämnden antar 
denna. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område och skickar förslaget vidare till respektive kommuns 
kommunstyrelse för antagande i kommunfullmäktige senast 31 december 2019.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att en självkostnadsberäkning på timtaxan skickas med 
till kommunfullmäktige. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner för antagande i 
Kommunfullmäktige senast 31 december 2019 
 
 

Reservation 

Christoffer Wallin (SD), Linda Wighed (M), Nina J. Andersson (KD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande.   
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Omröstningsbilaga 

Namn Parti Ja Nej Avstår 
Eva Abrahamsson M X   
Stig-Arne Helmersson C X   
Stellan Welin S X   
Christoffer Wallin SD  X  
Yngve Larsson L X   
Linda Wighed M  X  
Nina J Andersson KD  X  
Gunilla Rydberg MP X   
Max Jansson LP X   

Summa  6 3  
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MN § 69 

Miljöchefen informerar 
Miljöchefen informerar om följande ärenden; 

• Återremiss tobakstaxa, differentierad taxa 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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