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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn samt på distans via Teams, 2021-12-01 kl 09.00 - 11.30 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
 
Närvarande på distans: 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Marianne Olsson (S) 
Per-Arne Brink (S) §§ 58-64 
Linda Wighed (M) 
Mathias Johansson (SD) tjänstgörande ersättare 
 

 
 
forts. närvarande på distans: 
Yngve Larsson (L) 
Gunilla Rydberg (MP) tjänstgörande ersättare 
Max Jansson (LP) tjänstgörande ersättare 
 

Närvarande 
ersättare 

Närvarande på distans: 
Tina Ehn (MP) 
Nina J Andersson (KD) 
 

 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Närvarande på distans: 
Hanna Karlsson, miljöhandläggare § 65 
Yvonne Petersson, miljöhandläggare § 65 
 

Justerare Stig-Arne Helmersson (C) 

Justering Kommunhuset, 2021-12-06 kl. 15:00 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Stig-Arne Helmersson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2021-12-01 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-12-07 - 2021-12-28. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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MN § 58 

Fastställande av dagordning 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställer dagordningen. 
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MN § 59 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2021-09-27   -  2021-11-07 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 60 

Meddelande 
Postlista Meddelanden 2021-09-27  -  2021-11-07. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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MN § 61 

Förvaltningschefen informerar 
Nämnden informerades kort om; 

• Nyanställning inom miljöenheten 
• Remissförfarande vid beslut om Attefallsbyggnad, avseende avlopp 
• Behov av ett extra nämndsammanträde tisd 21/12 
• Munkedal kommunfullmäktiges beslut gällande fortsatt miljösamarbete 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 62  MIMB 2021/001 

Helårsprognos jan-okt 2021 
Ärendet avser helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.   
 
Nämnderna gör månadsvisa budgetuppföljningar efter februari, mars, maj, juni, september, oktober 
och november. 
 
Vid negativ helårsprognos jämfört med budget beslutar nämnden om åtgärder för att nå ett 
helårsresultat i nivå med budget. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2021-11-17 § 35 
Helårsprognos för oktober månad 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner lämnad helårsprognos. 

 

Skickas till 

Kommunrevisionen, Sotenäs kommun 
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MN § 63   MIMB 2021/001 

Behovsutredning för Miljönämnden i mellersta Bohusläns 
ansvarsområde 2022–2024 
För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen ansvar för att se till att miljönämnden i mellersta Bohuslän har tillräckliga 
resurser för att systematiskt kunna genomföra sitt uppdrag. För att skapa förutsättningar för det har 
denna behovsutredning tagits fram. Den bygger på en gemensam modell för Västra Götalands län 
och Hallands län.  
 
Behovsutredningen omfattar myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddet samt 
livsmedelskontrollen och tobak och receptfria läkemedel. Utredningen är flerårig för att kunna visa 
hur tillsynen behöver utvecklas för att bättre bidra till att nå miljömålen samt anpassas till 
förändrade förutsättningar med avseende på lagstiftning och de verksamheter som tillsynen riktar 
sig mot.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2021-11-17 § 36 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-11-10 
Underlag behovsutredning 2022–2024 
 

Yrkande 

Per-Arne Brink (S), Linda Wighed (M), Mattias Johansson (SD), Max Jansson (LP) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag att anta behovsutredning för Miljönämnden i mellersta Bohusläns 
ansvarsområde 2022–2024. 
 
Gunilla Rydberg (MP) yrkar på att återremittera ärendet och ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 
ett förslag med omprioritering till förmån för mer naturvårdstillsyn. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller senare och 
finner att ärendet ska av göras på dagens sammanträde. 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets och Per-Arne Brink m.fl. förslag och finner att 
nämnden antar detta. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta behovsutredning för Miljönämnden i mellersta 
Bohusläns ansvarsområde 2022–2024. 
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forts. MN § 63  MIMB 2021/001 

Skickas till 

Kommunstyrelsen Lysekil 
Kommunstyrelsen Sotenäs 
Kommunstyrelsen Munkedal 
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MN § 64   MIMB 2021/001 

Användande av begreppet Rättviksmodellen inom Miljönämnden i 
mellersta Bohusläns område 
Kommunfullmäktige i Munkedals och Lysekils Kommuner har fattat beslut om att implementera 
Rättviksmodellen vid kommunernas myndighetsutövning. I samråd med näringslivsutvecklarna i de 
tre samverkanskommunerna har miljönämnden tagit fram ett enkelt underlag med beskrivning av 
begreppet Rättviksmodellen för att använda vid utveckling och uppföljning av myndighetsarbetet. 
Det här underlaget förväntas skapa möjlighet för en rak och tydlig kommunikation i arbetet med 
mål och resursplanen samt i det uppföljnings och utvärderingsarbete som följer på den. 

Begreppet Rättviksmodellen  
Rättviksmodellen handlar om att skapa ömsesidig förståelse och förtroende mellan företag och 
myndigheter när det gäller verksamheternas och myndighetens olika villkor och uppdrag 
Det här synsättet ska vårt arbete genomsyras av: 

o En kommunikation som är enkel och tydlig 
o Snabb och rättssäker handläggning 
o Rådgivande förhållningssätt som underlättar för företagen att göra rätt 
o Transparenta och tydliga avgifter och taxor 
o Tillsyn debiteras efter utförd tillsyn 
o Vi använder oss av rättelsetrappan när vi kommunicerar med företagare 

 
Rättelsetrappan är ett arbetssätt som tar hänsyn till företagarnas vardag och som utgår från muntlig 
kommunikation i första steget. Ledorden är information och vägledning i första läget. Om det visar 
sig otillräckligt tar man sig steg för steg upp mot det sista steget som innebär förbud mot 
verksamhet. Genom att ta det stegvis bygger man upp ett förtroende där man försöker hitta en 
ömsesidig lösning på problemet. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2021-11-17 § 37 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-11-10 
 

Yrkande 

Mattias Johansson (SD), Linda Wighed (M), Stig-Arne Helmersson (C), Marianne Olsson (S) och 
Max Jansson (LP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anta modell för användande av 
begreppet Rättviksmodellen inom nämndens arbetsområde 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets och Mattias Johansson m.fl. förslag och finner att 
nämnden antar detta. 
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forts. MN § 64  MIMB 2021/001 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta modell för användande av begreppet 
Rättviksmodellen inom nämndens arbetsområde. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen Lysekil 
Kommunstyrelsen Sotenäs 
Kommunstyrelsen Munkedal 
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MN § 65 

Miljöskydd - utbildning 
Nämnden fick information och utbildning inom området Miljöskydd. 
 
Miljöenheten jobbar med styrd tillsyn, händelsestyrd tillsyn samt behovsprioriterad tillsyn med 
hjälp av bl.a. miljöbalken, nationella och regionala miljömål. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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