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Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Vivianne Gustafsson (S) 
Per-Arne Brink (S) 
Tomas Utbult (C) tjänstgörande ers. 
Nina J. Andersson (KD) tjänstgörande ers. 
 

Kent Carlsson (S) 
Yngve Larsson (L) 
Inge Löfgren (MP) tjänstgörande ers. 
 

Närvarande 
ersättare 

Christina Höij (M) 
Gunnar Selstam (C) 
Bengt Sandberg (MP) 
Caritha Jacobsson (S) 
 

 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef §§ 15-18 
Maria Bylund, miljöchef 
Håkan Lindén, miljöhandläggare § 18 
Magnus Karlsson, miljöhandläggare § 19 

Ann-Katrine Stranne, miljöhandläggare § 19 
Maria Ceder Askman, administratör 
Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Kent Carlsson (S) 

Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2018-04-18 kl. 14:00 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Kent Carlsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2018-04-18 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-04-19 - 2018-05-11. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  
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MN § 15 

Fastställande av dagordning 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställer dagordningen med följande ändring; 
 
Ärende som tillkommer; 

• Utbildning - livsmedelskontroll 
• Ekonomi - budgetuppföljning jan-feb 
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MN § 16 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2018-01-29   -  2018-03-18 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2018-04-03 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 17 

Meddelande 

2017/1642 Länsstyrelsens (Lst) beslut 2018-02-02, överklagande av beslut om 
miljösanktionsavgift på fastigheten Håby-Lycke 2:11 i Munkedals kommun 

2018/007 Lst beslut 2018-02-07, tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall 

2017/1697 Lst beslut 2018-02-07, beslut om avslag och förbud för testodling av 
makroalger norr om Gåsö i Lysekils kommun 

2016/2317 Lst beslut 2018-02-08, tillstånd till Siviks avfallsanläggning inom fastigheten 
Sivik 1:5, Lysekils kommun 

2017/1128 
Lst beslut 2018-02-09, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning RAÄ Askum 
481:1 i samband med anläggning av VA till tomter, samt avlopp och förberedelser 
för 3 tomter inom fastigheten Hovenäs 1:330, Sotenäs kommun 

2018/007 
Lst beslut 2018-02-07, nekad dispens och föreläggande att ta bort 
brygganläggning inom strandskyddsområde och naturvårdsområdet Gullmarn på 
fastigheten Ödsby 2:17 i Munkedals kommun 

2018/007 Lst beslut 2018-02-12, beslut angående byggnader och anläggningar på 
fastigheterna Torgestad 4:1 och S:5 i Lysekils kommun 

2018/007 Lst beslut 2018-02-14, uttag av vatten från källa på fastigheten Harska 1:8 
inom Harska naturreservat i Munkedals kommun 

2018/066 Tillståndsbevis Sotekanalens dag 180713 

2017/1683 Lst beslut 2018-02-15, beslut i anmälan om vattenverksamhet för badflotte 
på fastigheten Träleberg 1:94 i Lysekils kommun 

2017/1701 Lst beslut 2018-02-15, beslut om avslag och förbud för testodling av 
makroalger söder om Gåsö i Lysekils kommun 

2017/1901 Lst beslut 2018-02-16, beslut om vattenverksamhet avseende anläggande av 
trumma genom väg 174/688 på fastigheten Klev 4:4 i Sotenäs kommun 

2018/007 Lst beslut 2018-02-19, tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall 

2017/1862 Lst beslut 2018-02-19, anmälan om vattenverksamhet för pålad brygga på 
fastigheten Malmön 1:269 i Sotenäs kommun 

2018/149 Lst beslut 2018-02-22, stängsel på fastigheten bögebacka 1:15 i Sotenäs kommun 

2017/1398 Munkedals kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-15 § 11, förslag till ny taxa för 
tobak i Munkedals kommun 

2017/1384 Munkedals kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-15 § 10, förslag till ny taxa om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Munkedals kommun 

2018/007 
Lst beslut 2018-02-26, dispens från föreskrifterna för naturreservatet Ramsvikslandet 
för att uppföra fritidshus på fastigheterna Västra Rörvik 2:22 och 2:23 i Sotenäs 
kommun 
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forts. MN § 17 

2018/161 Sotenäs kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-22 § 14, motion ang utveckling av 
Sotenäs kommuns hållbarhetsarbete 

2018/007 Lst beslut 2018-02-27, nedläggning av jordbruksmark på fastigheten 
Råghult 1:1 i Sotenäs kommun 

2017/1702 
Lst beslut 2018-03-05, strandskyddsdispens, tillstånd enligt Åbyfjordens 
landskapsbildsskydd samt anmälan om vattenverksamhet för anläggande av en pålad 
brygga på fastigheten Åby 2:1 i Sotenäs kommun 

2016/930 Lst beslut 2018-03-07, överklagande av beslut om godkännande av 
värmepumpsanläggning på fastigheten Faleby 2:1 i Munkedals kommun 

2016/2017 Lst beslut 2018-03-06, ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täkt på 
fastigheten Fålbengsröd 1:6 i Sotenäs kommun 

2018/007 Lst beslut 2018-03-08, tillstånd och samråd för nyanläggning av VA- och 
fiberledningar i området Skaftö Evensås i Lysekils kommun 

2018/007 
Lst beslut 2018-03-13, dispens enligt föreskrifterna för Bua Heds 
naturreservat för att förbättra väg och anlägga vändplats på fastigheten Bua 1:68 i 
Sotenäs kommun 

2016/1715 
Mark- och miljööverdomstolens protokoll 2018-02-20, strandskyddsdispens för 
utfyllnad samt föreläggande om återställande och förbud mot markanvändning vid 
fastigheten Långevik 1:48 i Sotenäs kommun; nu fråga om prövningstillstånd 

2016/1025 
Mark- och miljödomstolens deldom 2018-03-16, ansökan om tillstånd för framtida 
drift av Preemraff Lysekil med genomförda utbyggnader enligt ROCC-projektet; nu 
om dispens enligt 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen (2013:250) 

 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden. 
  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2018-04-18 | §§ 15-28 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2018\2018-04-18\Kallelser & Protokoll\MN protokoll 2018-
04-18.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 7(20)
 

 
 

MN § 18 

Utbildning - livsmedelskontroll 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för att kontrollera att livsmedelsföretagen följer 
lagstiftningen. Det innebär bland annat att nämnden registrerar och inspekterar företag som säljer, 
tillagar eller serverar livsmedel. 
 
Håkan Lindén, miljöhandläggare, informerade nämnden om bl.a. lagstiftningsområden och 
rapporteringspunkter, ekologiska livsmedel och tertialrapport. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 19 

Tillsynsprojekt campingar - information 
Nämnden informerades kort om projektet gällande strandskyddstillsyn inom campingområden i 
Sotenäs kommun och Lysekils kommun. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 20 

Avstämning miljömålsarbete 
Nämnden informerades om det pågående miljömålsarbetet samt bl.a. om en workshop om 
hållbarhetsstrategi den 2:a maj med olika deltagare från olika forum från samtliga tre kommuner. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 21    Dnr MimB 2018/294 

Remiss, motion - handlingsplan för minskad tillförsel av mikroplaster i 
våra vattenmiljöer 
Eva Abrahamsson (M), Roland Mattson (M) samt Kajsa Åkesson (M) har den 14 september 2017 
inkommit till miljöenheten med en motion rörande mikroplaster, och hur kommunen bör arbeta med 
den frågan.  
 
I motionen som skrevs den 5 maj 2017 beskrivs dels hur Naturvårdsverket har fått regeringens 
uppdrag att beskriva källorna till mikroplaster och föreslå åtgärder till att minska utsläppen samt att 
KIMO Sverige har tagit fram en handlingsplan mot utsläpp av mikroplaster från kommunala 
anläggningar och verksamheter. KIMO Sveriges handlingsplan från 2017-02-27 är både relevant 
och täckande, den innehåller åtgärder och ansvarsområden och kan användas av tjänstemän som 
stöd i arbetet med mikroplaster. Sotenäs kommun behöver inventera källor till utsläpp från 
kommunala anläggningar samt informera både hushåll och företag om hur vi kan arbeta för att 
minimera utsläppen. Lämpligt enligt moderaterna i Sotenäs är också att miljönämnden för mellersta 
Bohuslän kan leda det strategiska arbetet. 
 
Eva Abrahamsson (M), Roland Mattson (M) samt Kajsa Åkesson (M) yrkar att Sotenäs kommun 
ska ta fram en handlingsplan mot spridning av mikroplaster och samverka med andra kommuner 
samt med RAMBO, Västvatten, KIMO och det lokala näringslivet. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott föreslår nämnden att ställa sig bakom att 
kommunfullmäktige i Sotenäs kommun bifaller motionen. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöstrategens tjänsteutlåtande 2018-02-01 
Handlingsplan mikroskräp KIMO 
Motion Handlingsplan för minskad tillförsel av mikroplaster i våra vattenmiljöer 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2018-04-03 §10 
 

Yrkande 

Per-Arne Brink (S) yrkar bifall till Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts förslag till 
beslut att bifalla motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Per-Arne Brinks och arbetsutskottets förslag till beslut och finner 
att nämnden antar denna. 
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forts. MN § 21    Dnr MimB 2018/294 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ställer sig bakom att kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 
bifaller motionen. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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MN § 22  Dnr MimB 2018/001 

Dokumenthanteringsplan för Sotenäs kommun – tidsplan och 
genomförande   
Sotenäs kommun ingår i ett e-arkivprojekt tillsammans med 14 andra kommuner. I förberedelserna 
för att börja leverera till e-arkivet ingår att uppdatera nämndernas dokumenthanteringsplaner och 
skapa en kommungemensam klassificeringsstruktur. Sotenäs kommuns arkivreglemente behöver 
också uppdateras. Den centrala projektgruppen i Uddevalla har gett ett preliminärt besked om att 
utvalda verksamhetssystem i kommunerna kommer vara redo att leverera till e-arkiv i oktober 2018.
  

Tidsplan 
1 mars – 1 augusti 2018; Arbete i förvaltningarna med förslag till dokumenthanteringsplan under 
ledning av arkivansvariga och arkivredogörare, de vakanta platser som finns med arkivredogörare 
ska besättas.  
Planerna granskas i arbetsutskottet: MNAU 22/8.  
Planerna och gallringsbesluten antas i nämnd: MN 11/9. 
27 september 2018: Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för hantering av arkiv och föreskrifter om 
arkivvård som ersätter arkivreglementet.  
1 oktober 2018: Planerna skickas till nämndsekreteraren för Utbildningsförvaltningen.  
18 oktober 2018: Kommungemensam dokumenthanteringsplan och klassificeringsstruktur antas i 
Kommunfullmäktige. 
 
Sotenäs kommunstyrelse beslutade 2018-03-14 § 30 att uppdra åt nämnderna att ställa sig bakom 
tidplanen och utse personer till arkivredogörare där det finns vakanta platser inom förvaltningarna. 
 

Beslutsunderlag 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2018-03-26 
Sotenäs kommunstyrelses protokoll 2018-03-14 § 30 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2018-04-03 § 11 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ställer sig bakom tidsplanen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen, för kännedom 
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MN § 23  Dnr MimB 2018/001 

Dataskyddsombud - val av nytt dataskyddsombud 
Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen ikraft och då ska man utse ett 
dataskyddsombud. Arbetet med att utse ett Dataskyddsombud pågår tillsammans med närliggande 
kommuner. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen och delegerar till arbetsutskottet att 
utse ett dataskyddsombud.  
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MN § 24  Dnr MimB 2018/001 

Ekonomi - delårsbokslut jan-mars 
Delårsbokslut för Miljönämnden i mellersta Bohuslän har perioden januari till mars.  

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2018-04-09. 
Delårsbokslut Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Verksamhetsplan 2018 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom redovisningen och lämna 
delårsbokslutet vidare för beslut i Kommunstyrelsen i Sotenäs Munkedals och Lysekils kommuner. 

 
Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
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MN § 25  Dnr MimB 2018/001 

Ekonomi - budgetuppföljning jan-feb 
Budgetuppföljning för Sotenäs kommun har perioden januari till februari. Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän ingår i Sotenäs kommuns organisation och redovisar i enlighet med kommunens 
redovisningsrutiner.  
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2018-03-22 
Budgetuppföljning jan-feb 2018 

 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom redovisningen och lämna 
budgetuppföljningen jan-feb vidare för beslut i kommunstyrelsen i Sotenäs kommun. 

 
Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
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MN § 26  Dnr MimB 2018/001 

Ekonomi - förslag till budget 2019 
Inför budgetåret 2019 tas ett underlag fram för miljönämndens verksamhet och ekonomi. 
Föreliggande budgetförslag ligger till grund för de samverkande SML-kommunernas beslut om 
rambudget och fördelning av kommunbidrag till miljönämnden. Utifrån dessa förutsättningar 
kommer en verksamhetsplan och detaljbudget för 2019–2021 att upprättas. Ett underlag för 
rambudgetbeslut bifogas i bilaga. 
 
Beräknade intäkter för 2019 uppgår till kommunbidrag 5 578 tkr och tillsynsavgifter och externa 
bidrag 5 650 tkr. Kostnadsbedömningen är något osäker på grund av personalsituationen och 
rekryteringar, men får anpassas efter verksamhetsplaneringen och intäkterna. I direktiv för budget 
2019 finns krav på konsekvensbedömning för en besparing av 2 %.  
Besparingen sker genom minskade personalkostnader. En kostnadsbesparing innebär en mindre 
personalstorlek, som påverkar den delen av verksamheten som inte är avgiftsfinansierad. Av denna 
verksamhet utgör tillsynen ca 1/3. Denna är svår att påverka, då den till största delen är 
händelsestyrd, klagomål, smittskydd och olyckor. Det som återstår av nämndens uppdrag är då 
extern service och deltagande i projekt samt det miljöstrategiska arbetet.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott föreslår nämnden att ställa sig bakom 
förvaltningens förslag till budgetramar för 2019 och skicka förslaget vidare till kommunfullmäktige 
för antagande 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2018-03-22 
Budgetunderlaget för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2019 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2018-04-03 § 13 
 

Yrkande 

Per-Arne Brink (S) tilläggsyrkar på ett förtydligande i beslutet om att budgetramen är oförändrad. 
 
Inge Löfgren (MP) yrkar avslag på förslag till budgetram för 2019 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Inge Löfgrens förslag och finner att 
nämnden antar arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Ordförande ställer proposition på Per-Arne Brinks tilläggsyrkande och finner att nämnden antar 
denna. 
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forts. MN § 26 Dnr MimB 2018/001 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ställer sig bakom förvaltningens förslag till oförändrad 
budgetram för 2019. Förslaget skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals respektive Lysekils kommuner 
 
 

Reservation 
Inge Löfgren (MP) lämnar blank reservation.   
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MN § 27  Dnr MimB 2018/001 

Grundläggande granskning avseende Sotenäs kommuns styrelse och 
nämnder 
Kommunrevisionen har vid sammanträde den 5 mars 2018 antagit rapporten "Grundläggande 
granskning av kommunstyrelsen och nämnderna i Sotenäs kommun 2017". Syftet med 
granskningen är att ta fram ett underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all 
verksamhet i enlighet med kommunallagen och god redovisningssed. 
 
Revisionen har nu skickat över rapporten med önskemål om svar på vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen och nämnderna ämnar vidta utifrån de rekommendationer som redovisas i 
rapporten.  
 
Kommunrevisionen har rekommenderat Miljönämnden i mellersta Bohuslän att  
1. säkerställa att fullmäktiges mål bryts ner och förankras i verksamheten, 
2. säkerställa uppföljning och analys av fullmäktiges mål, 
3. säkerställa att delårsboksluten behandlas på det sätt som anges i de ekonomiska styrprinciperna 
och 
4. tillse att den interna kontrollen stärks genom att dokumentera den övergripande riskanalysen 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2018-03-21 
Grundläggande granskning av kommunstyrelsen och nämnderna i Sotenäs kommun 2017 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2018-04-03 § 14 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att svara kommunrevisionen enligt följande.   
 
Inför 2018 har målen från Munkedals, Lysekils och Sotenäs kommuners fullmäktige mål brutits ner 
och förts i ett nytt målhanteringssystem. Dessa har nu arbetas in i verksamhetsplanen för 2018. 
Målen kommer att följas upp vid varje delårsbokslut under 2018. Inför 2019 finns ett uppdrag till 
kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en ny styr- och ledningsmodell. Arbetet kommer 
ytterligare att förbättra arbetet med att säkerställa att fullmäktiges mål (både inriktningsmål och mål 
för god ekonomisk hushållning) bryts ner och förankras i verksamheten samt att uppföljning och 
analys av fullmäktiges mål sker på ett fullgott sätt. Miljönämnden i mellersta Bohuslän har ansvar 
för samordning av de tre kommunernas miljömålsarbete. För Sotenäs kommuns del kommer 
miljömålen att arbetas in i den kommunövergripande styr- och ledningsmodellen (rekommendation 
1–2). Varje kommun har egna system för ändamålet. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän kommer för Sotenäs kommuns del att hantera delårsbokslut 
efter varje kvartal, samt som tertialbokslut enligt styrprinciperna för Munkedals och Lysekils 
kommuner. Från och med delårsbokslutet jan-mars 2018 kommer också måluppföljning att ske i 
samband med delårsboksluten. (rekommendation 2–3).  
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forts. MN § 27   Dnr MimB 2018/001 

 
När det gäller den interna kontrollen kommer en kvalitetsgrupp att bildas i kommunen som helhet. 
Gruppens uppdrag kommer att vara att säkerställa kvaliteten och strukturen i både målarbetet och 
arbetet med den interna kontrollen. Miljönämnden kommer att följa gruppens anvisningar i 
allmänhet och säkerställa att den övergripande analysen dokumenteras när internkontrollplan 
fastställs (rekommendation 4). 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen 
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MN § 28  Dnr MimB 2018/001 

Internkontrollplan för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2018 
Förslag till interkontrollplan beslutades vid sammanträde den 20 februari. Samtidigt uppdrogs åt 
förvaltningen att komplettera internkontrollplanen. Internkontrollplanen har uppdaterats med 
kontrollpunkter avseende lönekostnader och dokumentation vid direktupphandling i enlighet med 
föreskrifter för Sotenäs kommun.  
 
Ny internkontrollplan har tas fram redan i oktober 2018 då planen föreslås kompletteras ytterligare. 
 
Det antecknas att andel handläggningsfel inom miljönämndens verksamhetsområde följs upp som 
ett nyckeltal i nämndens måluppföljning. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2018-03-18 
Interkontrollplan 2018 
Anvisningar för intern kontroll 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2018-04-03 § 15 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns till beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar föreliggande förslag till kompletterad internkontrollplan 
för 2018. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals respektive Lysekils kommuner 
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