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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2020-04-29 kl 09.00 - 10.40 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Torgny Grahl (C) tjänstgörande ers. 
Stellan Welin (S) 
Nina J Andersson (KD) tjänstgörande ers. 
Christoffer Rungberg (M) 
Mathias Johansson (SD) tjänstgörande ers. 
 

Yngve Larsson (L) 
Max Jansson (LP) tjänstgörande ers. 
 

Närvarande 
ersättare 

  

Övriga deltagare Maria Bylund, miljöchef 
 

Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Stellan Welin (S) 

Justering Kommunhuset, 2020-04-29 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Stellan Welin 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2020-04-29 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-04-30 - 2020-05-22 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  
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MIMB § 10 

Fastställande av dagordning 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen. 
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MIMB § 11 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2020-02-03   -  2020-03-22 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-04-15 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MIMB § 12 

Meddelande 
Postlista Meddelanden 2020-02-03  -  2020-03-22. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden inkomna 2020-02-03  -  2020-03-22. 
 
 
 
 
  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2020-04-29 | §§ 10-16 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2020\2020-04-29\Kallelser och protokoll\MN protokoll 
2020-04-29.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 6(9)
 

 
 

MIMB § 13 

Budgetuppföljning jan-mars 2020 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän informerades om budgetuppföljning jan-mars 2020.  
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
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MIMB § 14 Dnr MIMB 2020/001 

Förslag till budget 2021 och styrande verksamhetsmål för 2021-2022 
för Miljönämndens i mellersta Bohuslän 
Ärendet avser budget för 2021 och styrande verksamhetsmål för 2021–2022 

Styrande verksamhetsmål 
Förslag finns på styrande verksamhetsmål för nämnden verksamhet. Målen utgår ifrån respektive 
kommunfullmäktiges inriktningsmål om näringslivsklimat och tillväxt, god hälsa och hållbar miljö.  
 
För miljönämnden aktuella utvecklings- och inriktningsmål från kommunfullmäktige Sotenäs, 
Munkedals och Lysekils kommuner är: 

• Munkedals kommun skapar förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen 

• Alla barn och unga i Lysekil ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda livsvillkor 
• Lysekils kommun ska konsumera hållbart. 
• Lysekils Kommun planerar för ett hållbart samhälle. 
• Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun 
• Hållbar utveckling i Sotenäs, miljömässigt, socialt och ekonomiskt 

 
Genom föreslagna styrande verksamhetsmål för Miljönämnden i mellersta Bohuslän kommer 
nämnden att verka för att kommunfullmäktiges ovan redovisade mål uppnås. 
 
Enligt överenskommelse mellan kommunerna redovisas målen i värdkommunens målstyrnings-
modell under målen för Sotenäs kommun. Nämnden har emellertid säkerställt att verksamhetsmålen 
verkar för alla tre kommunerna. 

Driftsbudget 
Inför 2020 korrigerades budgetanslaget avseende sotenäspolitikerna i miljönämnden vilket innebär 
ett tillskott för miljönämnden 2020 jämfört med 2019. 
 
Konsekvensen av ett sparkrav om 2 % redovisas också.   

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-04-15 § 11 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2020-04-14 
Förslag till budget 2021 och styrande verksamhetsmål för 2021–2022 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i Mellersta Bohuslän antar förslag till budget för 2021 och styrande verksamhetsmål 
för 2021–2022. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
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MIMB § 15 

Tillsyn med anledning av Covid -19, information 
Miljöchefen informerade nämnden om förebyggande arbete och extra tillsyn med anledning av 
Covid -19. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MIMB § 16 

Miljöchefen informerar 
Miljöchefen informerade nämnden om följande; 

• Personalsituationen 
• Upphandling miljökonsult 

 

 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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