
 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2017-12-06 | §§ 50-64 
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Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Bengt Sandberg (MP) tjänstgörande ers. 
Per-Arne Brink (S) 
Nina J. Andersson (KD) tjänstgörande ers. 
Jan Hognert (M) 
 

Kent Carlsson (S) 
Yngve Larsson (L) 
Inge Löfgren, tjänstgörande ersättare §§ 55-64 

Närvarande 
ersättare 

Christina Höij (M) 
Gunnar Selstam (C) §§ 62-64 
 

 

Övriga deltagare Magnus Karlsson, miljöhandläggare  
Håkan Lindén, miljöhandläggare §§ 50-55 
 

Solveig Svensson, miljöhandläggare 
Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Per-Arne Brink (S) 

Justering Sotenäs kommunhus, 2017-12-06 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Per-Arne Brink 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2017-12-06 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-12-07 - 2017-12-28. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  
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MN § 50 

Fastställande av dagordning 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

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

• Val av ersättare till kommunala Pensionärsrådet, Sotenäs kommun 
 
Ärende som utgår; 

• Strandskydd - utbildning 
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MN § 51 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2017-09-25   -  2017-11-12 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-11-22 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
 

 

 
 
 
  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2017-12-06 | §§ 50-64 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2017\2017-12-06\Kallelser & Protokoll\MN protokoll 2017-
12-06.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 5(18)
 

 
 

MN § 52 

Meddelande 

2015/802 
Mark- och miljödomstolens (MMD) dom 2017-09-26, avskrivning av tillsynsärende 
om klagomål på camping inom strandskyddat område på fastigheterna Dalskogen 
1:11, 1:14 och 1:15 i Lysekils kommun. 

2017/007 Länsstyrelsens (LST) beslut 2017-09-26, tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna 
RAÄ Hede 60:1 och 250:1 på fastigheten Trynebacka 1:5 m fl i Munkedals kommun 

2017/001 

Sotenäs kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-21; 
Budget 2018 
Sammanträdestider 2018 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän och ersättare i Sotenäs Vatten AB, Kajsa Åkesson (M) 

2017/943 LST beslut 2017-10-05, anmälan om vattenverksamhet för pålad brygga på 
fastigheten Malmön 1:269 i Sotenäs kommun 

2016/1862 LST beslut 2017-10-12, angående anmälan om vattenverksamhet avseende ny 
brygganläggning på fastigheten Vägga 1:50 i Sotenäs kommun 

2017/007 LST beslut 2017-10-18, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Håby 266:1 på 
fastigheten Håby 3:17 i Munkedals kommun 

2017/1522 LST beslut 2017-10-18, anmälan om vattenverksamhet för att anlägga trumma 
i bäck på fastigheten Håby-Torp 1:9 i Munkedals kommun 

2017/007 
LST beslut 2017-10-20, samråd enligt miljöbalken för nyanläggning och 
byte av elkabel mellan fastigheterna Skaveröd 1:49 och Åboland 1:27, Munkedal 
kommun 

2017/007 LST beslut 2017-10-24, tillstånd att göra ingrepp i fornlämning RAÄ Foss 155:1, 
Munkedals kommun  

2017/007 LST beslut 2017-10-27, tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall 

2017/007 LST beslut 2017-10-30, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Svarteborg 
366:1 på fastigheten Grinås 1:27 i Munkedals kommun 

2017/1398 

Lysekils kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-19; 
§ 125 - förslag till ny taxa enligt tobakslagen i Lysekils kommun 
§ 126 - Förslag till ny taxa enligt Lag (2017:435) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare i Lysekils kommun samt delegation av tillsyn 

2017/1692 
LST beslut 2017-11-01, angående anmälan om vattenverksamhet avseende 
omflyttning av bottensediment vid sanering av vraket Thetis i Sotefjorden, Sotenäs 
kommun 

2017/007 LST beslut 2017-11-06, tillstånd och samråd enligt miljöbalken för byte av befintlig 
elkabel mellan fastigheterna Bua 1:39 och Bua 1:46, Sotenäs kommun 
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forts. MN § 52 

2016/1753 LST beslut 2107-11-07, anläggning av våtmark på fastigheten Gertrudseröd 2:3 
i Munkedals kommun 

2017/1384 Munkedals kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-26; 
§ 84 - delegering av tillsyn gällande elektroniska cigaretter 

2017/1794 LST beslut 2017-11-09, tillstånd att riva bäverdämme 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden. 
 
 
  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2017-12-06 | §§ 50-64 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2017\2017-12-06\Kallelser & Protokoll\MN protokoll 2017-
12-06.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 7(18)
 

 
 

MN § 53 

Campingtillsyn 
Nämnden informerades om ett kommande projekt 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 § 54 

Livsmedelstillsyn 
De som säljer eller hanterar mat, till exempel livsmedelsföretag, ansvarar för maten så att ingen blir 
sjuk på grund av dålig hantering eller blir lurad om innehållet i maten. Det är också målet med 
lagstiftningen och miljöenheten kontrollerar att den följs. 
  
Miljöenhetens inspektörer kontrollerar regelbundet att livsmedelsföretagen har arbetssätt som gör 
att maten inte blir dålig. Beroende på vilken typ av verksamhet som kontrolleras görs olika många 
inspektioner. De flesta restauranger får ett besök om året. Stora kök exempelvis på skolor och 
äldreboende kan få upp till 4 besök per år. Miljöenheten kontrollerar ungefär 525 livsmedels- och 
dricksvattenanläggningar i Sotenäs, Munkedal och Lysekil. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 55  Dnr Mimb 2017/661 

Länsstyrelsens revision av kommunal livsmedelskontroll 
Behöriga myndigheter inom livsmedelskedjan ska genomföra revisioner av kontrollverksamheten. 
Enligt en överenskommelse med Livsmedelsverket ska Länsstyrelsen revidera kommunernas 
livsmedelskontroll. Länsstyrelsen ska också samordna och lämna stöd, råd och vägledning till 
kommunerna inom ramen för livsmedelslagen och dess följdföreskrifter 
 
Nämnden informerades om den revision av kommunal livsmedelskontroll som utfördes av 
Länsstyrelsen i oktober 2017.  
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 56 

Grundläggande granskning 2017 
Nämnden informerades om den grundläggande granskning revisionsfirman Ernst & Young har 
påbörjat gällande Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhetsår 2017. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 57   Dnr MimB 2017/001 

Val av PUL-ombud 
Torbjörn Ericson, alkoholhandläggare och Överförmyndare, slutar sin anställning den 30 november 
2017, då han flyttar till annan ort. 
 
Torbjörn Ericson är även PUL-ombud (personuppgiftsombud) för Sotenäs kommun och därför 
måste ett nytt PUL-ombud utses för perioden 2017-12-01 - 2018-05-24. 
 
Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen ikraft och då ska man istället utse ett 
Dataskyddsombud. Arbetet med att utse ett Dataskyddsombud pågår tillsammans med närliggande 
kommuner. 
 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2017-10-19 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2017-11-22 § 29 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att entlediga Torbjörn Ericson från uppdraget att vara 
personuppgiftsombud för nämnden.  
Miljönämnden i mellersta Bohuslän utser Kaj Laerum till nytt personuppgiftsombud från och med  
1 dec 2017. 
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MN § 58  

Ekonomi, delårsbokslut jan-okt 
Nämnden informerades om utfallet jan-okt och prognostiserat resultat för 2017. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 59  Dnr MimB 2017/1859 

Ekonomi - Internbudget 2018 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Inför budgetår 2018 har ett förslag till internbudget upprättats för miljönämndens verksamhet.  
 
Budgeten utgår främst från tillsynsavgifter och kommunbidrag på intäktssidan samt personal-
kostnader på utgiftssidan. Budget är i balans mellan intäkter och utgifter. Kostnadstäckningsgraden 
bedöms vara 60 % för den sammantagna verksamheten. Det är budgeterat för 16,25 handläggar-
tjänster för tillsyn och prövning av ärenden samt övriga uppdrag inom nämndens område. 
 

Beslutsunderlag 

Internbudget 2018 för miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2017-11-13 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2017-11-22 § 30 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta föreliggande förslag till internbudget 2018. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner, för kännedom 
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MN § 60  Dnr MimB 2017/1766 

Förslag årlig indexjustering av MimB timtaxa 2018 
Som underlag för miljönämnden i mellersta Bohusläns avgiftsdebitering föreligger flera taxor. 
Dessa utgår från respektive lagstiftning, inklusive en uppdragstaxa. Timtaxan anges i separata 
beslut. I taxorna anges möjligheten för miljönämnden att besluta om årlig indexuppräkning av 
timavgiften enligt § 9; Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) från och med 2015-01-01 
besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI 2007: M), räknat från den 1 
oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkningen är oktober månad föregående år. 
 
Föreliggande ärende innebär för 2018 en höjning av timavgifterna med 2,6 % som motsvarar AKI 
för oktober månad.  

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2017-11-22 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2017-11-22 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
1. höja timtaxan för livsmedelskontroll med 2,6 % till 1240 kronor, att gälla från och  

med 2018-01-01 
2. höja timtaxan för övrig tillsyn med 2,6 % till 1010 kronor, att gälla från och  

med 2018-01-01 
3. höja uppdragstaxan med 2,6 % till 660 kronor, att gälla från och med 2018-01-01 

 

Skickas till 

Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner, - för kännedom 
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MN § 61  Dnr MimB 2017/001 

Internkontroll 2016 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Föreligger uppföljning av internkontrollplan för 2016. Internkontrollen visar inga avvikelser på de 
kontrollerade områdena. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2017-11-28 
Uppföljning internkontroll 2016 MimB 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beredningsprotokoll 2017-11-22 § 32 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom förvaltningens uppföljning av 
internkontrollplan för 2016. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i respektive Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner, - för kännedom 
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MN § 62  Dnr MimB 2017/1939 

Verksamhetsplan 2018-2020  för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Ärendet avser fastställande av verksamhetsplan för miljönämnden i mellersta Bohuslän 2018-2020. 
 
En årlig verksamhetsplan för miljönämnden i mellersta Bohuslän utformas utifrån det ansvar 
nämnden har enligt delegation i beslutat reglemente och gällande lagstiftning, de politiskt uppsatta 
målen samt de ekonomiska förutsättningarna. Den innehåller målbeskrivning och en beskrivning av 
verksamheten och varje tillsynsområde, vilka behov som föreligger samt sammanställning av de 
aktiviteter som planeras.  
Miljöbalken betonar tillsynsmyndigheternas skyldighet att bedriva den tillsyn som behövs för att 
uppnå balkens mål, såväl genom traditionellt tillsynsarbete som genom förebyggande insatser. En 
tydlig uppföljning av utfört arbete är också viktig. Enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken 
är miljönämnden skyldig att upprätta en behovsutredning och årligen göra en tillsynsplan.  
Kommunerna bör enligt Livsmedelsverket upprätta en årlig kontrollplan vilket innebär samma sak 
som en tillsynsplan. Inom miljönämndens verksamhet ingår ytterligare ett antal lagstiftningar. 
Verksamhetsplanen samt föreliggande kontrollplan för livsmedel och tillsynsplan för Tobak och 
Receptfria läkemedel omfattar nämndens hela verksamhet. 
 

Beslutsunderlag 

Kontrollplan livsmedel 
Tillsynsplan tobak 
Tillsynsplan receptfria läkemedel 
Verksamhetsplan 2018-2020 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2017-11-22 § 33 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2017-11-28 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta verksamhetsplan för 2018-2020. 
 

Skickas till 

Miljöenheten 
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MN § 63  Dnr Mimb 2017/001 

Val av ersättare till Kommunala Pensionärsrådet, Sotenäs kommun 
Enligt gällande reglemente för Kommunala pensionärsrådet i Sotenäs kommun ska kommunen 
representeras politiskt i kommunala pensionärsrådet av en ordinarie ledamot från vardera 
omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och utbildningsnämnden samt en ersättare 
vardera av omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och miljönämnden i mellersta 
Bohuslän. 
 
Sotenäs kommunfullmäktige beslutade (2017-09-21 § 107) att entlediga Kajsa Åkesson (M) som 
ersättare i Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har att utse en ny ersättare till Kommunala Pensionärsrådet i 
Sotenäs kommun. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän utser Christina Höij (M) till ersättare i Kommunala 
Pensionärsrådet i Sotenäs kommun. 
 
 

Skickas till 

Löneenheten 
Kansliet 
Kommunala Pensionärsrådet 
Christina Höij, ledamot 
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MN § 64   

Övrig information 
Nämnden informerades om; 

• kursen i Effektivisera ärendeberedningsprocessen i nämnder och styrelser som delar av 
presidiet deltog i november i Göteborg 

• Remiss vattenförvaltning (förslag till åtgärdsprogram för prioriterade ämnen i ytvatten och 
PFAS i grundvatten) 

• Goda exempel (miljösamverkanskonferens) 
• Blå översiktsplan (kommande utställning) 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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