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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2020-10-21 kl 09.00 - 16.00 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Tina Ehn (MP) tjänstgörande ersättare 
Per-Arne Brink (S), via Teams 
Linda Wighed (M) tjänstgörande ersättare 
Christoffer Wallin (SD) 
 

Yngve Larsson (L) 
Linn Nielsen (C) tjänstgörande ersättare §§ 38-41, 
43-48 
Gunilla Rydberg (MP) tjänstgörande ersättare  
 

Närvarande 
ersättare 

Nina J Andersson (KD) 
 

 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef §§ 38-43 
Maria Bylund, miljöchef 
 

Hanna Frommelin, miljöhandläggare § 42 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Justerare Tina Ehn (MP) 

Justering Kommunhuset, 2020-10-23 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Tina Ehn 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2020-10-21 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-10-26 - 2020-11-16. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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MIMB § 38 

Fastställande av dagordning 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen med följande ändring, 
 
Ärende som utgår; 

• Miljöchefen informerar 
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Sid: 4(17)
 

 
 

MIMB § 39 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2020-08-24   -  2020-09-27 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-10-07 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MIMB § 40 

Meddelande 
Postlista Meddelanden 2020-08-24   -  2020-09-27. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2020-10-21 | §§ 38-48 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2020\2020-10-21\Kallelser och protokoll\MN protokoll 
2020-10-21.docx

 

Justerares signatur: 
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Sid: 6(17)
 

 
 

MIMB § 41 

Konferenser och kallelser 
• Digitala presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2020, SKR,  

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MIMB § 42 Dnr MimB 2019/1953 

Detaljhandelstillstånd för försäljning av tobaksprodukter på 
fastigheten Brodalen 6:1 i Lysekil kommun 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän mottog en ansökan avseende stadigvarande tobaksförsäljning 
från Brodalens Närlivs AB i Lysekils kommun. För att få ett tobaksförsäljningstillstånd ska den 
sökande kunna visa att de är lämpliga att bedriva försäljning av tobaksprodukter. Miljönämnden har 
därför genomfört en utredning av sökandens personliga och ekonomiska förhållanden samt övriga 
omständigheter.  
 
Miljöenhetens och arbetsutskottets förslag till beslut är att inte lämna tobaksförsäljningstillstånd till 
Brodalens Närlivs AB i Lysekils kommun. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-10-07 § 24 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2020-08-13 
 

Yrkande 

Eva Abrahamsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att inte lämna tillstånd för 
tobaksförsäljning 
 
Stig-Arne Helmersson (C) yrkar på att lämna tillstånd för tobaksförsäljning 
Christoffer Wallin (SD) och Linda Wighed (M) yrkar bifall till Stig-Arne Helmerssons förslag 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Eva Abrahamssons förslag mot Stig-Arne Helmerssons m.fl. 
förslag och finner att nämnden antar Eva Abrahamssons förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner följande propositionsordning: 

• ja-röst för Eva Abrahamssons förslag 
• nej-röst för Stig-Arne Helmerssons m.fl. förslag 

 

Omröstningsresultat 
Med 4-ja röster för Eva Abrahamssons förslag mot 4-nej röster för Stig-Arne Helmerssons m.fl. 
förslag antar Miljönämnden i mellersta Bohuslän Eva Abrahamssons förslag.  
 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 
Se omröstningsbilaga. 
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forts. MIMB § 42 Dnr MimB 2019/1953 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att inte lämna tillstånd till Brodalens Närlivs AB, 
(556957-3107), om stadigvarande tobaksförsäljning på fastigheten Brodalen 6:1, Brobergsvägen 3 i 
Lysekil kommun.  
 
Beslutspunkten fattas med stöd av 5 kapitlet 2–3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter.  

Skäl till beslut, upplysning och övrig information 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2020-08-13. 
 

Skickas till 

Brodalens Närlivs AB, Brobergsvägen 3, 454 92 BRASTAD 
 
 

Protokollsanteckning 
Linn Nielsen (C) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller i beslutet i ärendet. 
 

Reservation 

Christoffer Wallin (SD), Linda Wighed (M) och Stig-Arne Helmersson (C) reserverar sig mot 
beslutet. 
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forts. MIMB § 42 Dnr MimB 2019/1953 

Omröstningsbilaga 

Namn Parti Ja Nej 
Eva Abrahamsson M X  
Stig-Arne Helmersson C  X 
Tina Ehn MP X  
Per-Arne Brink S X  
Linda Wighed M  X 
Christoffer Wallin SD  X 
Yngve Larsson L  X 
Gunilla Rydberg MP X  

Summa  4 4 
  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2020-10-21 | §§ 38-48 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2020\2020-10-21\Kallelser och protokoll\MN protokoll 
2020-10-21.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 10(17)
 

 
 

MIMB § 43 Dnr MimB 2020/001 

Ekonomi, delårsbokslut jan-aug 2020 
I delårsrapporten redovisas uppföljning verksamhetens mål och nyckeltal samt ekonomi och det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
Enheten kommer troligen inte att kunna nå målen för verksamheten under året. Till stor del beror 
det på att trängseltillsynen har tagit mycket tillsynstid i anspråk. Resultatet för perioden uppgår till 
0,1 tkr och prognosen för helåret bedöms ligga i nivå med budget. Sjukfrånvaron är hög men avser 
delvis ej arbetsrelaterad och planerad sjukskrivning.  

 
Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-10-07 § 27 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2020-09-10 
Bokslutsrapport Miljönämnden i mellersta Bohuslän januari - augusti 2020 

 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner för egen del bokslutsrapporten för januari – augusti 
2020. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i respektive Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
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MIMB § 44 Dnr MimB 2020/001 

Ekonomi, internbudget 2021 
I april 2020 antog Miljönämnden förslag till styrande verksamhetsmål och gjorde samtidigt en 
konsekvensbeskrivning av ramanslaget (kommunbidrag) utifrån 2019 års mål- och resursplan. 
Nämndernas förslag behandlades i Kommunfullmäktige i juni 2020 varvid ny mål- och resursplan 
beslutades och nämndernas ramanslag för 2021 beslutades.  
 
Det är nämndernas uppgift att, utifrån kommunfullmäktiges beslut om ramanslag (kommunbidrag), 
besluta om hur Miljönämndens ramanslag, intäkter och kostnader ska fördelas i en internbudget. 
 
Nämndens styrande verksamhetsmål visar på hur målen konkretiserar för god ekonomisk 
hushållning och ska vara uppföljnings- och bedömningsbara, samt rymmas inom tilldelad 
budgetram tilldelad av kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige har tagit ramanslagen för Miljönämnden i mellersta Bohuslän som fastställs i 
enlighet med nämndens förslag. I nettokostnaden för 2021 ingår en kostnadsuppräkning på 3% samt 
en besparing på 2%. Utöver detta tillkommer kostnad för politiker. Detta innebär att 
kommunbidraget förändras från 5 311 tkr år 2020 till 5 362 tkr år 2021.  
 
De styrande verksamhetsmål som miljönämnden beslutade i april 2020 föreslås kvarstå oförändrade 
efter att Kommunfullmäktige beslutat om nämndens budgetram.  

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-10-07 § 28 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2020-10-01 
Internbudget 2021 
Handlingsplan för internbudget 2021 
Sifferbilaga Internbudget 2021 Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 

Yrkande 

Christoffer Wallin (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med undantag av ändring av 
verksamhetsmål för inventering av små avlopp från antal 100 till 50/år. 
 
Stig-Arne Helmersson (C) och Linda Wighed (M) yrkar bifall till Christoffer Wallins förslag 
 
Tina Ehn (MP), Gunilla Rydberg (MP), Yngve Larsson (L) Linn Nielsen (C), yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallin m.fl. förslag mot Tina Ehn m.fl. förslag och 
finner att nämnden antar Tina Ehn m.fl. förslag. 
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forts. MIMB § 44 Dnr MimB 2020/001 

 
Omröstning begärs. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner följande propositionsordning: 

• ja-röst för Tina Ehn m.fl. förslag 
• nej-röst för Christoffer Wallin (SD) m.fl. förslag 

 

Omröstningsresultat 
Med 6-ja röster för Tina Ehn m.fl. förslag mot 3-nej röster för Christoffer Wallin m.fl. förslag antar 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän Gunilla Rydberg m.fl. förslag.  
 
Se omröstningsbilaga. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar förslag till internbudget 2021. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i respektive Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
 
 

Reservation 
Christoffer Wallin (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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forts. MIMB § 44 Dnr MimB 2020/001 

Omröstningsbilaga 

Namn Parti Ja Nej 
Eva Abrahamsson M X  
Stig-Arne Helmersson C  X 
Tina Ehn MP X  
Per-Arne Brink S X  
Linda Wighed M  X 
Christoffer Wallin SD  X 
Yngve Larsson L X  
Gunilla Rydberg MP X  
Linn Nielsen C X  

Summa  6 3 
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MIMB § 45 Dnr MimB 2020/001 

Ekonomi, uppföljning internkontroll 2020 
Ärendet avser förslag till redovisning av internkontroll för 2020, 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 2020 antogs 2019-10-16. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-10-07 § 29 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2020-09-28 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta redovisning av genomförd internkontroll 2020 
och uppdra åt miljöenheten att fortsätta arbetet med punkt 4 Leanarbetet, enligt tjänsteutlåtande 
2020-09-28. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i respektive Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
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MIMB § 46 Dnr MimB 2020/001 

Ekonomi, förslag internkontroll 2021 
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. 
 
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 2021 beslutat att följande 
granskningsområden ska ingå i nämndernas internkontrollplaner för år 2021 

• Nämndens styrande verksamhetsmål 
• Utbetalningar 

 
Arbetsutskottet föreslog att i urvalet gällande granskningsområdet  Delegationsordningen följs ska 
utgå och att Handläggning kring remissvar istället ska ingå som en internkontrollpunkt 2021.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-10-07 § 30 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2020-10-07 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta förslag till internkontrollplan 2021 och att 
Delegationsordningen följs ska utgå och att Handläggning kring remissvar istället ska ingå som en 
internkontrollpunkt 2021. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i respektive Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
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MIMB § 47 Dnr MimB 2020/001 

Grundläggande granskning 2020, svar 
Ärendet avser svar på frågor från kommunrevisionens grundläggande granskning 2020. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott beslutade 2020-10-07 att ställa sig bakom MimB 
Svar på frågor inför kommunrevisionens grundläggande granskning 2020, daterat 2020-10-02. 
 

Beslutsunderlag 

MimB Svar på frågor inför kommunrevisionens grundläggande granskning 2020,  
daterat 2020-10-02 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MIMB § 48 Dnr MimB 2020/2216 

Naturvård, utökat ansvar 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns ordförande har i en skrivelse daterat 2020-10-06 lagt ett 
förslag till nytt tydligare uppdrag till miljönämnden angående arbetet med naturvårdsplaner och 
vattendirektivet. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-10-07 § 31 
Miljönämndenens ordförandes skrivelse daterat 2020-10-06 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän uppdrar åt miljöchefen att lyfta frågan i samverkansråd  
22 oktober. 
 

Skickas till 

Miljöchefen 
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