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Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2020-02-26 kl 09.00 - 11:40 
Ajournering § 7 kl. 11:10-11:15 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Torgny Grahl (C) tjänstgörande ersättare 
Björn Ström (MP) tjänstgörande ersättare 
Linda Wighed (M) tjänstgörande ersättare 
Christoffer Rungberg (M) 
Mathias Johansson (SD) tjänstgörande ersättare 
 
 

Yngve Larsson (L) 
Ulf Nilsson (S) 
Max Jansson (LP) tjänstgörande ersättare 
 

Närvarande 
ersättare 

 Gunilla Rydberg (MP) 
 
 

Övriga deltagare Maria Bylund, miljöchef 
Magnus Karlsson, handläggare § 5 
 

Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Torgny Grahl (C) 

Justering Kommunhuset, 2020-02-26 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Torgny Grahl 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2020-02-26 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-02-27 - 2020-03-19. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  
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MIMB § 1 

Fastställande av dagordning 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen. 
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MIMB § 2 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2019-11-11   -  2020-02-02 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-02-12 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MIMB § 3 

Meddelande 
Postlista Meddelanden 2019-11-11  - 2020-02-20. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden inkomna 2019-11-11 - 2020-02-20. 
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MIMB § 4 

Konferenser och kallelser 
• Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2020, 23-24 mars 

 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av information 
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MIMB § 5  Dnr MimB 2020/161 

Revidering av policy och riktlinjer till skydd mot höga ljudnivåer i 
Sotenäs kommun 
Kommunstyrelsen beslutade 10 april 2019 § 89 att uppdra åt miljönämnden att se över ”Policy och 
riktlinjer till skydd mot höga ljudnivåer för offentliga tillställningar”. Syftet med översynen är att 
förtydliga kommunens ställningstagande gällande musik från offentliga tillställningar. Policy gäller 
allt från konserter, trubadurer till musikspelande inomhus och bakgrundsmusik på uteserveringar.  
 
Miljöenheten har tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer som bland annat tillåter 
bakgrundsmusik på uteserveringar fram till 01:00. Riktlinjerna föreslår även att begränsa annat 
musikspelande än bakgrundsmusik på vardagar under sommaren samt under resten av året.  
 
Riktlinjerna föreslår även vem som får göra avsteg från policyn. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2020-02-12 § 4 
Handläggarens tjänsteutlåtande 2020-02-02 
Förslag till "Policy och riktlinjer till skydd mot höga ljudnivåer" 
 

Yrkande 

Yngve Larsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Yngve Larssons förslag och finner att nämnden antar detta. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom förslag till reviderad Policy och 
riktlinjer till skydd mot höga ljudnivåer samt föreslår kommunfullmäktige i Sotenäs kommun att 
anta förslag till reviderad Policy och riktlinjer till skydd mot höga ljudnivåer. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun, för vidare handläggning 
Kommunstyrelsen i Munkedals resp. Lysekils kommuner, för kännedom 
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MIMB § 6  Dnr MimB 2020/001 

Bokslut 2019 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
I ärendet presenteras förvaltningens förslag till bokslut för 2019. Redovisningen omfattar 
ekonomiskt utfall, personalfrågor och uppföljning av målen för verksamheten. 
 
Miljöenheten uppvisar ett resultat på -58 tkr för hela nämnden. Resultatet för Sotenäs kommun är -
16 tkr, för Munkedal -19 tkr och för Lysekil -23 tkr. De budgeterade intäkterna för tillsyn som 
uteblivit har kompenserats genom lägre kostnader för personal. Självfinansieringsgraden har ökat 
något i förhållande till föregående år och ligger är nu 51 %. Minskad sjukfrånvaro och ett stabilt 
kvalitetsarbete har lagt grunden för den ökade självfinansieringen. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2020-02-12 § 5 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2020-01-28 
Bokslutsrapport 2019 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar anta förslag till bokslut 2019. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekil kommuner 
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MIMB § 7  Dnr MimB 2019/2166 

Remiss - Motion, Lysekils företagare förtjänar bättre service 
Kommunstyrelsen har önskat en utredning från miljönämnden som underlag för beslut gällande en 
motion om införande av den så kallade Rättviksmodellen i Lysekils kommun. Motionen är 
inlämnad av Ulf Hanstål, Moderaterna i Lysekil och Ronald Rombrant, Lysekilspartiet. Svar önskas 
senast den 4 februari 2020. 
 
Motionärerna har två yrkanden, dels att Rättviksmodellen snarast införs i Lysekils kommun och 
dels att om det behövs gemensamma beslut i samverkanskommunerna så ska samtal för att kunna 
fatta beslut om Rättviksmodellen snarast påbörjas. 
 
Grunden till att man önskar att införa Rättviksmodellen är, enligt motionärerna, att Lysekils 
kommun under långt tid parkerat i det absoluta bottenskiktet i mätningar gällande företagsklimat. 
Man skriver vidare att en del i detta är att det saknas samsyn mellan kommunen och företagarna om 
hur bland annat kommunens tillsyn ska genomföras.  

Sammanfattning 

• Tillsynsmyndigheten enligt Rättviksmodellen tar betalt efter att tillsynen är genomförd. 
Livsmedelsverksamheterna i Lysekil debiteras årligen och i förväg för tillsyn. All planerad 
tillsyn genomförs. 

• Tillsynsmyndigheten enligt Rättviksmodellen ger råd istället för föreläggande när man 
uppdagar brister i verksamheterna. Livsmedelskontrollen i Lysekil arbetar mycket med 
dialog och uppföljande tillsynsbesök innan eventuella förelägganden skrivs vid avvikelser. 

• Tillsynsmyndigheten enligt Rättviksmodellen har informationsmöten, så kallade 
krögarmöten i förebyggande syfte. Livsmedelskontrollen i Lysekil deltar på 
Lotsgruppsmöten, och andra informationsmöten i stor utsträckning.  

 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2020-02-12 § 6 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2020-01-28 
 
Ajournering begärs. 

Yrkande 

Christoffer Rungberg (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen i Lysekils kommun att bifalla 
motionen på att införa just Rättviksmodellen i Lysekils kommun. 
 
Max Jansson (LP), Mathias Johansson (SD), Linda Wighed (M) yrkar bifall till Christoffer 
Rungbergs förslag. 
 
Torgny Grahl (C), Björn Ström (MP), Yngve Larsson (L), Ulf Nilsson (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag att föreslå kommunstyrelsen i Lysekils kommun att avslå motionen. 
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forts. MIMB § 7 Dnr MimB 2019/2166 

Propositionsordning 

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

• ja-röst för Torgny Grahl m.fl. förslag 
• nej-röst för Christoffer Rungberg m.fl. förslag 

 

Omröstningsresultat 
Med 5-ja röster för Torgny Grahl m.fl. förslag mot 4-nej röster för Christoffer Rungberg m.fl. 
förslag antar Miljönämnden i mellersta Bohuslän Torgny Grahl m.fl. förslag. Se omröstningsbilaga. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår kommunstyrelsen i Lysekils kommun att avslå 
motionen på att införa just Rättviksmodellen i Lysekils kommun. Rättviksmodellen har sitt 
ursprung i ett annat nuläge än det som Lysekil befinner sig i idag och kommer därför inte att kunna 
ge de effekter på klättring i näringslivsranking som förväntas.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Lysekils kommun 
 
 

Reservation 

Max Jansson (LP), Mathias Johansson (SD), Christoffer Rungberg (M) och Linda Wighed (M) 
reserverar sig mot beslutet. 
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forts. MIMB § 7 Dnr MimB 2019/2166 

Omröstningsbilaga 

 

Namn Parti Ja Nej Avstår 
Eva Abrahamsson M X   
Torgny Grahl C X   
Björn Ström MP X   
Yngve Larsson 
Max Jansson 
Ulf Nilsson 
Christoffer Rungberg 
Linda Wighed 
Mathias Johansson  

L 
LP 
S 
M 
M 
SD 
 

X 
 
X 
 
 
 

 
X 
 
X 
X 
X 
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MIMB § 8   Dnr MimB 2020/001 

Utbildningsplan 2020 för nämnden 
Ett förslag på utbildningsplan 2020 för nämnden är framtagen. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2020-02-12 § 7 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar följande utbildningsplan för nämnden 2020. 
 
26 februari Studiebesök Rena Hav 
29 april Miljöövervakning, Livsmedelskontroll; nya kontrollförordningen 
3 juni Workshop; Mål och verksamhet 2021–2022 
23 september Enskilda avlopp och vattenrening 
21 oktober Hälsoskydd 
9 december Miljöskydd 

 
 

 

  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2020-02-26 | §§ 1-9 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2020\2020-02-26\Kallelser och protokoll\MN protokoll 
2020-02-26.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 13(13
)
 

 
 

MIMB § 9   

Miljöchefen informerar / övrigt 
Miljöchefen informerade om följande ärenden; 

• personalläget 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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