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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö" Kungshamn, samt distans via Teams, 2021-03-03 kl 09.00 - 11.40 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Stig-Arne Helmersson (C) på distans 
Stellan Welin (S) på distans 
Per-Arne Brink (S) på distans 
Linda Wighed (M) på distans 
Christoffer Wallin (SD) på distans 
 

Yngve Larsson (L) på distans 
Gunilla Rydberg (MP) tjänstgörande ers. på distans 
Max Jansson (LP) tjänstgörande ers. på distans 
 

Närvarande 
ersättare 

Tina Ehn (MP) på distans 
Nina J Andersson (KD) på distans 
Mathias Johansson (SD) på distans 
 

 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef på distans 
Maria Bylund, miljöchef 
 

Tomas Larsson, näringslivsutvecklare § 2 på 
distans 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Justerare Linda Wighed (M) 

Justering Kommunhuset, 2021-03-09 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Linda Wighed 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2021-03-03 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-03-10 - 2021-03-31. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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MN § 1 

Fastställande av dagordning 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen. 
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MN § 2 

Information om planerad etablering av landbaserad laxodling i 
Sotenäs kommun 
Näringslivsutvecklaren, Tomas Larsson, informerade nämnden om planerad etablering av 
landbaserad laxodling i Sotenäs kommun. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 3  MIMB 2021/001 

Årsbokslut 2020 Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 
Årets resultat påvisar att 2 av 4 styrande verksamhetsmål i hög grad är uppfyllda. Vissa av målen 
har under året behövts sättas åt sidan för att lämna plats åt den trängseltillsyn som den pågående 
coronapandemin medfört. Under hösten har en del av den tillsyn på tobak och radon utförts vilket 
gör att målen i hög grad är uppfyllda.  
 
Årets resultat uppgår till -0,4 mnkr. Underskottet beror främst på den trängseltillsyn som utförts 
under året och som påverkat mycket av den tidigare planerade tillsynsverksamheten. Pandemin har 
påverkat årets kostnader då all tillsyn inte har kunnat utföras som planerat. Det har även påverkat 
semesterlöneskulden som är förhållandevis stor. Trängseltillsyn har utförts på kvällar, nätter och 
helgen vilket ökat kostnader för obekväm arbetstid. Andra år utförs inspektioner på kvällar och 
helger i mycket lite utsträckning. 
 
Kostnaderna har ökat med 0,9 mnkr jämfört med föregående år, vilket främst beror på att 
bemanningen varit högre under året. 
 
Trängseltillsyn av serveringsställen enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har 
påverkat arbetet och planeringen på enheten under året. Närmare 400 kontroller har genomförts 
under sommarperioden inom miljönämndens hela samverkansområde. Vilket rapporten visar har 
påverkat verksamheten.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2021-02-17 § 3 
Administratörens tjänsteutlåtande 2021-01-27 
Bokslutsrapport 2020 - Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i Mellersta Bohuslän godkänner upprättad bokslutsrapport för 2020. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i respektive Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
Ekonomichef, Sotenäs kommun 
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MN § 4 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2020-11-09   -  2021-02-07 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 5 

Meddelande 
Postlista Meddelanden 2020-11-09  - 2021-02-07 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden. 
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MN § 6  Dnr 2021/001 

Svar till revisionen - information 
Förvaltningschefen informerade nämnden om svar som har lämnats till revisionen, Ernst & Young. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 7 

Miljöchefen informerar 
Miljöchefen informerade om bl.a. följande; 

• Överklagat beslut om tobakstillstånd, Lysekils kommun 
• Planering av smittskyddstillsyn inför kommande högsäsonger 
• Matförgiftningsärende i Lysekils kommun 
• Insiktsmätning, nöjd kund index för Munkedals kommun 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 8 

Konferenser och kallelser 
• Presidiedagar för plan-, bygg- och miljönämnder 2021, 23 mars 

 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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